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LA MALKARA MONATA ORGAN)) INTERAIACIA DE ĈIU ESPERANTISTO
Abono.

Simpla Jarabono 2.— sv.flc.
Kolektiva) abonol al unu adreso: minimume B abono! po 1.60 sv. fk. ; 

minimume 10 abonol po 1 20 sv. fk.; minimume 28 abonoj po IJO -sv. fk.
La prezoj validas nur Ĉe antaŭa pago por hrta laro. Oe alimaniera pago 

'(monata, kvaronjara k. a.) unu numero kostas 0,20 sv. fk., 6 ekz de unu numero 
ipo 0.15 sv. fk.. IO ekz. po 0.12 sv. fk., 26 ekz. po 0.11 sv. fk.

Pagante per agento, aldonu 20«/« por perado.
Reklamo.

A no n coi: po unucentimetra kolonero (8,6 cm larĝa) egalvaloro de 3.— sv. fk. 
Anoncetoj (nur kontraŭ antaŭa pago): po enpreso kalvario (aŭ mallongigo) 

'egalvaloro de 0 10 sv. fk.. minimume L— sv. fk.
kabalo: J fole W/o, 6 foje 16»/«, 12 fole 20%.

Pagante per agento, aldonu 20»/« por perado.

Heraldo delEsperâtWP 
nornan he Köln (OcribMUlOl ƒ Rbro: Verda Stelo. 

ĴFRedaktoro: Teo Jung.
PoStĉekaj kontoj:

Germanujo: Köln 76102 Heroldo de Esperanto, 
Horrem.

Danulo: 4962, Heroldo de Esperanto, Horrem 
Germanujo).

Diverslandajn valutoln
ni akceptas Ie sekvanta kurzo:

0.10 svisa franko — 0.06 arg. peso, 1 angla penco, 0.14 aŭstra Ŝilingo, 0.14 belgo, 
0.16 braz. milr., 3 bulg levoj, 0.65 tsi. krono, 0.07'/« dana krono, 8 est. markoj, 
0.80 finna marko,0.60fr. franko,0.08germ, marko, I.ÖOgr. drakmo),0.12i/« hisi», peseto, 
0.12 pengo, 0.36 ltala liro, 0.04 Jap. (eno, 1.10 lsi. dinaroj, 0 10 latva la o,
0.20 lltova Ildo, 0.06 nederl. guld., 0.08 norv. krono, 0.17 pola zloto, 0.40 pori. eskudo, 
4 rum. leoj, 0,07’/« sveda krono, 0.04 Iurka funto, 0.02 urugv. paso, 0.02 usona dolaro.

La diversajn valutojn ni akceptas nur el la koncernaj landol, sed el filu lando ni 
akceptas pagon per sv. fk., germ, rmk., us. dolaro, angla funlo, nederl. guldeno 
aŭ sveda krono.
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Danzig atendas la Esperantistaron.
En Danzig estas nuntempe febraj preparoj por 

inde aranĝi la 19-an Universalan Kongreson de Esper
anto, samtempe kun la 40-jara jubileo de la ekzistado 
de Esperanto. Ciujn prikongresajn informojn oni tro
vas en la oficialaj komunikoj de la Loka Kongresa 
Komitato, kiuj aperas ĉiusemajne en „Heroldo de 
Esperanto”. 10-paĝa, trikolore presita speciala numero 
estas ricevebla kontraŭ internacia respond-kupono 
poŝta, aŭ 30-centima rcspond-kupono de UEA, aŭ 
20 pfg. en germanaj poŝtmarkoj. Adreso: Heroldo 
de Esperanto, Horrem b. Köln, Germanujo.

Adreso por aliĝoj al la kongreso: Esperanto-Kon- 
greso Danzig.

Libera urbo Danzig eldonis oficialajn poŝtkartojn 
kun Esperanto-teksto.

Okaze de la 19-a Universala Kongreso de Esper
anto (27 julio ĝis 4 aŭg.) en Danzig, la Poŝta Direkcio 
de la Libera urbo Danzig eldonis oficialajn poŝtkartojn 
kun surpremita marko kaj esperantlingvaj tekstoj. — 
La urbestraro de Zoppot (marbanurbo apartenanta al 
la teritorio de Libera urbo Danzig) decidis nomi stra
ton kaj placon Esperanto-strato resp. Esperanto-placo. 
Sur la Esperanto-placo estos plantata, okaze de la 
kongreso, Jubilea Kverko, pro la 40-jara jubileo de 
Esperanto. Al la Jubilea Kverko esperantistoj el la 
tuta mondo alportos teron el sia hejmlando. — La 
radio-stacioj de Danzig kaj Königsberg dum la kon
greso dissendos Esperanto-paroladojn. — La Prusa 
Ministro de Klerigo konsentis al instruistoj forper
meson por partopreni la kongreson.

Plena pensiono mendebla.
(El la 7-a Oficiala Informilo.)

Laŭ la deziro de multaj kongresanoj ni kompletigis la 
loĝejan tarifaron (sur Ia flava mendito) per tarifo pri bonega 
plena pensiono kaj ni tre rekomendas ĝin baldaŭ mendi, 
ĉar Ia nombro estas limita.

Tarifo VI. a) Plena pensiono en unuarangaj kaj dua
rangaj hoteloj en Danzig. Cambro kaj tri manĝoj kun 
malgranda menuo. Matenmanĝo: kafo aŭ teo.au kakao 
aŭ lakto, butero, marmelado kaj bulkoj. Tagmanĝo: 
supo; fiŝo aŭ viando kun legomo; deserto. Vesper
manĝo: supo; fiŝo aŭ viando kun legomo; fromaĝo. 
Elekteblaj laŭ karto. Prezoj por tago kaj persono: 
9.—, 13.— kaj 15.— guldenoj.

b) Plena pensiono nur en unuarangaj hoteloj en Danzig. 
Cambro kaj tri manĝoj kun granda menuo. Maten
manĝo: kiel supre kaj ŝinko aŭ ovoj. Tagmanĝo: 
supo; fiŝo; viando kun legomoj; deserto. Vespermanĝo 
la sama, kiel la tagmanĝo. Elekteblaj laŭ la karto. 
Prezoj por tago kaj persono: 16.50, 18.— kaj 20.— 
guldenoj.

Ciu prezo entenas ankaŭ la plenan servadon. Laŭ 
deziro vegetara menuo preparata. Manĝokartoj en Esper
anto.

Jubilea Kverko.
(El la 6-a Oficiala Informilo.)

Dezirantoj partopreni en la plantado de la Jubilea Kverko 
bonvolu kiel eble plej baldaŭ anonciĝi kaj samtempe sendi 
al la LKK laŭvolan sumon, minimume 2 svisajn frankojn, 
por la kostoj de Ia solenaj aranĝoj (luksa memortabulo. Ora 
Libro, flagornamado, vojmontriloj ktp.), ne antaŭviditaj en 
la kongresa budĝeto. Eventuala resto estos transdonata 
al la fondo por la Zamenhofa Monumento.

En la plantado partopreni povas ankaŭ helpkongresanoj 
kaj esp. societoj kaj grupoj, laŭ la detaloj kaj kondiĉoj 
publikitaj en „Heroldo de Esperanto", ĉefartikolo de Ia n-ro 
de 24 junio. Tiu ĉi numero estas havebla kontraŭ inter
nacia respond-kupono poŝta aŭ 30-centima respond-kupono 
de UEA aŭ 20 pfg. en germanaj poŝtmarkoj.

Por anonciĝo kaj pago oni povas uzi la flavajn menditajn..

La venonta numero de Verda Stelo
aperos kiel aŭg.-septembra numero (duobla numero) 

en la fino de aŭgusto.

Salutkarto — memoraĵo.
(El la 7-a Oficiala Informilo.)

Je la propono de la Esperantista Klubo en Ceské- 
Budejovice ni decidis ebligi al Ĉiu Esperantisto ne povanta 
ĉeesti la kongreson fa akiron de historie valora memoraĵo 
pri la jubilea kongreso:

ekzempleron ol da oficialaj poŝtkartoj kun skribmaŝino 
surskribita saluta frazo propramane subskribita de la kon
gresa prezidantaro kaj de ĉiulandaj (Aŭstralio, Japanujo, 
Kalifornio, Kaŭkazo ktp.) eminentaj gvidantoj de nia movado, 
kaj stampita per la speciala stampilo de la kongreseja post
oficejo.

Dezirantoj ricevi tiun memoraĵon bonvolu kiel ebie plej 
baldaŭ sendi sian adreson kaj 1.— guldenon (1.— sv. fk.), 
kiel prezon de unu salutkarto, al: Esperanto-Kongreso en 
Danzig. La imono estas sendebla en letero per UEA-kupo- 
noj aŭ poŝtaj respondkuponoj (3 pecojn por unu salutkarto). 
Por ŝpari afrankon al la mendantoj, ni petas la Esp.-grupojn 
kaj UEA-dclegitojn, afable kolekti la mendojn. Ni devas 
ricevi la mendojn antaŭ la 25 julio, kaj la plenumon de pli 
malfrue ricevitaj mendoj ni tie povas garantii.

Loka Kongresa Komitato, Danzlg.

Braŝov (Kronstadt),
la belege situanta urbo de la 7-a Rumana Esperanto- 

Kongreso, 13—17 aŭg. 1927.
Adreso por aliĝoj:

Tiberio Morariu, Curmatura 27, Braŝov, Rumanujo.

Tra la mondo
Murdoj, sangaj ekzekutoj, ŝovinistaj ekscltparoladoj 

— kio povas elflori el tia semaĵo! Paco estas, laŭ 
kontraktoj, farita antaŭ ok jaroj; sed estas, kvazaŭ la 
furioj de 1’ milito kaj malamo ankoraŭ svingus sian 
vipon super la suferantaj popoloj. Kial, ho kial la 
popoloj ne faros veran pacon? Cu ankoraŭ ili ne 
estas maturaj por la beno de 1’ tero? Cu ankoraŭ ili 
devas gusti la amaran kalikon de 1’ malbeno pra
antikva? Aŭ ĉu neniam tiu terura malbeno estos for
prenata de la homaro? Cu la popoloj devos inter
batali kaj buĉi unu la alian ĝis la fino de la mondo?

Sed ne malesperi!

„Penu, horn’, kaj firme fidu!” Tio estas la tragedia 
sorto de la homaro.

Penu ni, samideanoj, konvinki la mondon pri la 
sensenceco de ĝia interbuĉado, pri la frenezeco de ĝia 
interluktado per sangŝprucigantaj armiloj! Ne ĉesu ni 
proponi al ĝi nian mirindan interpacigita»....la lingvon
'internacian! Montru ni al ĝi ankoraŭ unufoje, dum nia 
Universala Kongreso en Danzig, ke ne bezonas esti la 
ano de unu nacio al tiu de alia nacio kiel sangavida 
rabobesto! Ke paca interkompreno kaj paca kunagado 
inter diversnacianoj estas ebla kaj parte jam efek
tivigita en la granda rondo familia de la esperantistaro!

Jen ĉio, kion mi volas diri hodiaŭ.
Observanto.

Tra Esperantujo.
La naciaj kongresoj.

Pentekoste okazis bonsukcesintaj naciaj Esperanto- 
kongresoj en Thiers (Francilio), kun partopreno de 
reprezentanto de T Ministerio de Publika lnstruado, en 
Wien (Aŭstrio) kun partopreno de multaj plej gravaj 
eminentuloj, kaj en Eskilstuna (Svedujo). Ankaŭ la 
3-a Nederlanda Esperanto-Kongreso en Haarlem (28. 
.ĝis 29. X) sukcesis bonege.

La 7-a Kongreso de SAT
(SAT = Sennacieca Asocio Tutmonda) okazos la 
12-—1'6. 8. en Lyon (Francino). Aliĝojn ktp. oni sendu 

al la (Prezidanta, k-do Marcel Roux, 90 rue Boileau, 
Lyon 6.

ltala kongreso en Napolo.
En Napolo okazos de 3-a ĝis 8-a de septembro la 

12-a ltala Kongreso de Esperanto — bonega okazo 
;por xililanduloj viziti la plej allogajn vidindaĵojn de 
Jtalujo.

Esperanto kaj radio.
Radio-stacio Königsberg (ondo 329,7 ni) akceptis 

jQĴ-VjOluCiŭn Lau&#nne <vidu en Verda Stelo, junio

Dum la Sveda Esp. Kongreso en Eskilstuna, la loka 
radiostacio disaŭdigis la kongresparoladojn kaj parol
adon de.amerika samideanino f-ino Root pri „Impresoj 
•el Mara esperantista vojaĝo”. F-ino Root parolis 
ankan el radio Oslo (Norvegujo). Pri okazontaj esp. 
radio-paroladoj regule informas Heroldo de Esperanto.

Esperanto kaj sporto.
Ue esp. societo „Tagiĝo" en Radauti (Rumanujo) 

fondigis sporta sekcio, kiu la 12. 6. havis la unuan 
ludon. La sportvestafo de la gesekcianoj surhavas 
grandan verdan stelon.

Medito pri familia feliĉo.
Kiu ne estus sopiranta feliĉigu',. propran, familian 

Hejmon? Jam en la pratempo la liomo penadis kon- 
centriKj ĉiujn siajn vivaspirojn per laŭnature morala 
fondigo de familia kunvivado, Instinkte obeante la 
Cefan postulon de 1’ naturo: „Vivu, vivadu kai zorgu 
pri viaj idoj!"

La nova kulturepoko Sangis nenion de tiu maksimo, 
ĉar ĝi restos eterne la sama, nur eksteraj formalaĵoj 
sajne aliigis la primitivan familian kunvivadon.

Cu ili ĝin pli- aŭ malplibonigis, mi ne juĝas, mi 
volas nur karakterizi la cirkonstancojn, kiuj laŭ mia 
opinio influas la modernan familian kunvivadon.

Perceptante ĉiutage diversajn familiojn, ni ekmi- 
regas, kiel malmulte da familioj estas efektive feliĉa! 
kaj kontentaj.

Familia malpaco, eksedziĝo kaj disiĝo okazas ĉiu
tage, kaj la geeksedziĝintoj senpripense tuj-tuj kon
traktas aliajn, novajn edziĝojn. Kion ili intencas per 
la denova edz(in)iĝo?

Nenion alian ol kion ili ne trovis dum la antaŭa 
edzeco: trankvilon, ordon, mastruman ekvilibron, 
komprenemon, amon, animan kaj korpan akordiĝon — 
feliĉon.

Nekontesteble la leĝoj pri eksedziĝo plifaciligas 
disigon, incitas virojn kaj virinojn eĉ pro bagatelaj 
riproĉoj minaci per eksedz(in)iĝo.
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Precipe viro, konscia pri la facileco, povi esti 
ĉiam libera kaj trovi eble pli konvenan anstataŭulon, 
farigas kvazaŭ tirano, kolerema eĉ aroganta kontraŭ 
sia edzino. Ne justa estas la leĝo, ke viro post la eks
edziĝo ekiras en fraŭlan vivadon same kiel li eniris 
la edzecan, sed virino perdas ĉion, ĉar ŝi donadis 
sian tutecon kaj foriras senigita de la plej valora eco, 
de ŝia korpa sendifekteco, ŝi foriras kun animo, ve
nenita pro maldolĉa elreviĝo kaj pro malfeliĉa amo, 
daŭronta ŝian tutan vivadon.

Mi koncesias, ke ankaŭ virinoj kelkfoje estas kaŭzo 
de eksedziniĝo, sed la plimulto da tiaj estas facilanimaj, 
malspertaj, sed nur malofte vere malbonaj.

Laŭregule edziĝas viro jam iom plenaĝa, vivo
sperta. Virino kontraŭe edziniĝas juna, kelkfoje pres
kaŭ infano, malsperta, ne konsciante la mastrumajn 
kaj patrinajn devojn, ĉar viroj elektas prefere nur 
junajn knabinojn.

Kaj jen subite la viro, kiu antaŭ la edziĝo adoris, 
dorlotis ŝin kaj laŭdegis ĉiun, eĉ plej naivan agadon, 
ŝanĝiĝas post la edziĝo, fariĝas kritika mastro, kiu 
post kelkaj ravigaj tagoj aŭ semajnoj de 1’ mielmonato 
postulas de sia juna edzino virtojn kaj spertojn, kiuj 
distingis lian 50-jaran patrinon.

En ĉion li miksiĝas, ĉion kritikaĉas, ĉion li volas 
havi tiel, kiel ĝin faris lia patrino, ĉar li estis edukita 
per la konvinko, ke ĉio de ŝi farita devas esti per
fekta. Sed li forgesas kaj ne atentas, ke lia edzineto 
estas edukita alimaniere, kaj ĉio, kion ŝia patrino 
faris, ŝi konsideras senerara kaj sankta. Konstante 
daŭran kritikon kaj mallaŭdon neniu toleras, precipe 
tiam, kiam la kritikulo mem ne volas esti kritikata 
aŭ mallaŭdata. Daŭrigata mallaŭdo tedas, hontigas, 
estas kaŭzo de foriĝanta memfido kaj malstreĉata 
laboremo, malvarmigas eĉ plej ardan amon, ĝis fine 
estiĝas apatio kaj indiferenteco, kiu naskas malamon. 
Estas nesufereble, kiam edzo parolas ĉiam severtone 
kaj mallaŭdas nedelikate ĉiun bagatelon per granda 
gesto de aŭtokrato, forrifuzante eĉ infanecan sindon
emon de sia juna edzinjo, kiun li antaŭ nelonge dorlotis 
kaj kiun dorlotetis hejme ŝiaj gepatroj.

Tiamaniere komenciĝas la unua elreviĝo kaj unua 
maldolĉigo.

Virino, ofendita en sla amo kaj virineco, eksentas 
kaj ekkredas, ke ŝi estas maljuste traktata, ŝi pasie 
sin ekdefendas kaj fariĝas ekscitiĝema, nervosa, fine eĉ 
ekpridubas, suspektas la armon de sia edzo.

Depost tiu animstato ekveikadas ŝia amo kaj kon
fidento al li, tre ofte allogas ŝin dolĉaj kaj flatemaj 
frazoj de aliaj viroj, jen la komenco de la lasta akto 
de familia tragedio.

Feliĉo kaj kontentigo en ĉiu familio povas esti nur 
tiam daŭra, se la geedzoj estas sinceraj,, malkaŝe kon
fesendaj kaj cedemaj.

Tolerema kaj amplena viro, kiir indulgas sian1 
edzinon, havigas al ŝi tempon por kutimiĝi al ŝiaj 
devoj, sukcesas per sia laŭdo kaj aprobe pli facile, ol 
per ankoraŭ pli sangvina mallaŭdo.

Ame traktita fariĝas virino ridetema kaj gaia, kiu 
penadas aranĝi por li mastrumon tia, kia li imagis 
ĝin, estigante zorgema kaj ŝparema mastrino, amanta 
kaj pacienca patrino, kaj kompensas ĉiurilate kaj plene 
lian bonkorecon. Poste la egaliga tempo aranĝas ĉion 
laŭ iliaj reciprokaj deziroj (kompreneble sen kom
promisoj nenio fariĝas},, ili konformigas sian hejmon 
laŭplaĉe, laŭ siaj idealoj, kaj tiu ĉi hejmo ŝajnos 
denove al iliaj infanoj modelo por ties estonta vivado.

Perbate.

Fratinoj sen frato.
(Serba popola kantoj’ j

Du fratinoj fraton ne posedis, {
'Tian do el silko blanka vohias> 
El purblanka kaj el sangoruĝa; 
Je talio buksolignon metas, ‘I
Je okuloj du valorajn âtomw, '
Je brovetoj du hirudojn maiajo. 
Je dentetoj du perlvicojn brilajn^ 
Lin satigas per mielsukero: 
„Tion manĝu, al ni ekparolo!”

El serba lingvo tradukis:
Georg P. Radovanoviĉ, Sremska Mitrovica.

Terura nokto.
Reveninte hejmen de la oficejo, iun malluftianj 

decembran vesperon, mi rapide manĝis la vesper
manĝon, por ke mi povu pasigi kelkajn horojn per lai 
legado de nova libro, kiun mi aĉetis pli frue dum la*  
tago.

La libro temis multe pri misteroj kaj magio kaj 
estis bone verkita de nekonata aŭtoro.

Mi tre ŝatas legi misterajn rakontojn; do, post la 
vespermanĝo, mi sidiĝis en komforta brakseĝo apud la 
forno.

Ekstere pluvis kaj fulmotondris, kaj ŝajnis al mi. 
kvazaŭ ĉiuj potencoj de la naturo sin ĵetas kontraŭ la 
domon. Tamen mi sentis min tute feliĉa en tiu vespero, 
antaŭ la varma forno, kun la libro en la mano kaj la 
stomako plena de bongustajoj.

Mi malfermis la libron kaj eklegis. Miaj pensoj tiel 
perdiĝis en la legado, ke preterflugis kelke da horoj kaj 
mi ankoraŭ estis avide leganta la bone verkitan 
misteran libron.

La edzino jam enlitiĝis pro malbonfarto, kaj ankaŭ 
pro ia malfrua horo.

Fine kun malforta ekĝemo mi fermis la libron. Mi 
finlegis ĝin, kaj ĉiuj misteroj entenataj en ĝi ree kaj 
ree trapasis tra miaj disigitaj pensoj.

Esperanto kaj Scienco.
La redaktoro de la Bahaa Esperanto-gazeto „La 

Nova Tago” sendis la raporton de la Aerologia In
stituto de 'Pateno en Japanujo al la Germana Mar
observejo en Hamburg por recenzo. Car antaŭvid
eble neniu el la scienculoj scipovis Esperanton, li en
metis germanan Cefeĉ-ŝlosilon. Kiel kompenson por 
la recenzo li destinis la ekzempleron de la raporto al 
la instituta biblioteko. Jen la (tradukita) recenzo de 
regna kons. Prof. D-ro Gerhard Castens en Hamburg:

Raporto de la Aerologia Observatorio de Tateno. 
N-ro 1. 1926.

La raporton, verkitan en Esperanto, enkondukas 
indikoj pri la historio de la japana instituto, fondita 
en 1920, pri ĝia geografia situo, la personaj cirkon
stancoj kaj la instrumentaro. Kartetoj, skizoj de la 
konstruajoj, fotoj de la tuta instituto kaj de la ĉirkaŭ
aĵo sekvas. Poste, sur 152 paĝoj estas detale raport
itaj la rezultoj de 464 pilotbalonaj observadoj el la 
jaro 1923 kaj 677 observadoj el 1924. Sekvas sezonaj 
meznombroj de la ventrapidecoj kaj -direktoj en la 
diversaj altecoj, ilustritaj per multaj grafiaj skizoj. 
Tabeloj kaj klarigoj pri la ŝanĝoj de la rapideco de 1’ 
supreniĝoj de diversgrandaj balonoj fine transkondu
kas al la pritrakto de la konvekta kaj turbulenca 
problemo.

Estas eksterordinare ĝojige, ke en la malproksima 
oriento oni komencis, publikigi la sciencan observan 
materialon en lingvo, kiu ĝin faras alirebla ankaŭ al 
la okcidentano. Guste la meteorologo devas kurt 
speciala danko saluti tiun ĉi progreson! La tempojn 
de la „preĝejtura veterprognozo” ni postlasis. La 
vetero „malantaŭe, malproksime en Turkujo” estas 
ankaŭ nia vetero, ĉar ĝi estas kundecida por la nia. 
La mallongigo de spaco kaj tempo, kiun alportas la 
niondtrafiko, la esplorado de la vetera interligiteco 
inter diametre kontraŭaj terregionoj — ĉio devigas 
la meteorologon direkti la rigardon malproksimen, 
ampleksi la terglobon. Senkonsile aliflanke la pli
multo de la okcidentaj sciencistoj staras vid-al-vide 
kun la sciencaj verkoj de 1’ oriento. Jam la registrado 
kaj enordigo de ties publikaĵoj en niajn fakajn biblio
tekojn prezentas ofte nesubigeblajn malfacilaĵojn, kiom 
pli la kompreno de la enhavo!

La prognozo por la disvastiĝo de la trafika kaj 
scienca artlingvo estas favora — jen la opinio, al kiu 
min kondukis la supre nomita japanaflanke eldonita 
verko.

Prof. D-ro Gerhard Castens, Hamburg.

El Scienco kai Tekniko.
La unua sendrata telefona interparolado inter 

Germanujo kaj Usono
okazis inter la fama oceantransfluginto Chamberlin 
kaj lia patrino. La interparolado estis telegrafe an
taŭanoncita, ĝi iris trans Londonon kaj daŭris unu 
minuton. La kontakto inter Londono kaj Novjorko 
estis sendrata per longonda senstacio helpe de mal
longonda sendilo. La interparolado okaziĝis jene:

„Hallo! Ci tie estas Omaha!” anoncis sin la ofic
istino trans la oceano, kaj baldaŭ poste oni aŭdis: „Ci 
tie estas patrino!”

„Mi alvenis feliĉe,” diris Chamberlin. „Mi estas 
mirinde akceptita kaj estas treege mirigata pri la 
granda entuziasmo de la Berlina publiko.”

Lia patrino ŝajne demandis lin, kiel longtempe li 
intencas resti en Germanujo kaj kion li projektas por 
la venontaj tagoj. Li respondis: „Tion mi ankoraŭ ne

La fajro jam ne brulis, kaj la vento pli forte atakis 
la domon. La pluvo pli rapide falis teren.

Mi leviĝis de la seĝo kaj streĉis miajn membrojn 
por doni al ili sufiĉan forton supreniri la Stuparon al 
la dormoĉambro.

Rigardo al la horloĝo montris al mi, ke jam pasis 
ia noktomezo.

Enirinte la dormoĉambron mi lumigis la oleo
lampon, kiu staris sur tableto apud la kapaĵo de la 
lito.

Nia domo troviĝis sur monteto for de la aliaj 
domoj de la vilaĝo. Gi estis konstruita el kverka 
ligno tre malnova; kaj kiam fortaj ventoj blovis, oni 
povis aŭdi multajn misterajn nekompreneblajn sonojn, 
kiuj knaris kaj knaradis tra la tuta domo, kvazaŭ 
pretigante ĝin je baldaŭa disfalo kaj ruiniĝo.

Dum mi senvestiĝis, denove venis al mi la memoroj 
pri la ĵus legitaj misteraj rakontoj, tiugrade, ke mi 
frostotremis.

Mi rapide enlitiĝis, sed mi ne povis ekdormi. Io 
flirtegis super mi. Io nedifinebla.

Sube, la horloĝo sonis la duan horon, kiam mi aŭdis 
alian malsimilan sonon sur la ŝtuparo. Cu tio estas 
ŝtelistoj? Ho ne, tute ne. Kion ili povus trovi en nia 
malnova malriĉa domo?

Mi atente aŭskultis, sed la sonoj malrapide pli 
kaj pli foriĝis, kaj fine mi aŭdis plu nenion. Eĉ la 
vetero fariĝis kvieta, aŭ almenaŭ tio ŝajnis al mi.

En la lito trankvile dormis la edzino, kun rideto 
ĉirkaŭ la buŝo. En la lumo de la luno ŝi aspektis 
kvazaŭ en profunda morta dormo. Si eĉ ne moviĝis 
kaj ŝajne ne spiris. Krome mi estis tro malkuraĝa por 
veki ŝin, kaj certe tiuj sonoj estis nur mia imago.

Duone konsolante min, ke la sonoj venis el miaj 
propraj pensoj pro la legado de la mistera libro, mi 
iom kvietiĝis, komencis dormi . . .

Mi dormis unu horon, eble du, kiam io vekis min 
per frapo sur mian manon. Mi tuj malfermis la okulojn 
kaj penis rigardi Cirkaŭen, sed mi ne povis ion distingi. 

scias, kaj mi ankaŭ ne jam povas diri, per kiu vojo kaj 
kiamaniere mi revenos. Nur post kelkaj tagoj mi 
decidiĝos. Pri tio mi ankoraŭ telegrafos. «Good by, 
mother*!  (Bonfartu, patrino!)”

La minuto finiĝis, kaj la interparolado ankaŭ. La 
usona ambasadoro intencis ankoraŭ paroli kaj volis 
diri kelkajn afablaĵojn al la patrino de Chamberlin, 
sed la kontakto jam estis disigita.

La transatlantikaj flugoj.
La unua transflugo okazis la 14 kaj 15 julio 1919, 

sukcesis ĝin la angloj Alcock kaj Brown, sed en la plej 
mallonga loko, inter Nova Faŭndlando kaj Irlando 
(3040 km). En la sama jaro transflugis la amerika 
leŭtenanto Read la Atlantikon el Nova Faŭndlando al 
Lisbono, sed kun dumvoja alteriĝo sur la Azoraj 
insuloj (du-etapa, 4500 km).

En aŭgusto 1924 tri flugaparatoj transflugis la 
Nordan Atlantikon el Britujo al Ameriko, haltante 
dumvoje sur Arkadaj insuloj (apud Grenlando).

La Suda Atlantiko estas transfuĝita trifoje: de 
Sarmiento Baires, portugalo, Franco, hispano, kaj De 
Plnedo, italo, sur la vojo el Afriko al Brazilo (2200 
km.)

La plej longajn distancojn sen halto sukcesis tra
flugi Lindbergh (el Nov-Jorko al Parizo, ĉ. 5900 km) 
kaj Chamberlin kun Levine (el Nov-Jorko al vilaĝo 
proksime de Eisleben en Germanujo, ĉ. 6400 km).

S. Grenkamp. 
Akvoglitilo.

Franca inĝeniero A. Remy konstruis en Cherbourg 
novan specon de ŝipo, kiun li nomis „Hydroglisseur” 
(akvoglitilo). La inventinto esperas per la nova ŝipo 
transgliti la Atlantikon en 3% tagoj. La rekordon ĝis 
nun tenas la vaporŝipo „Mauretania” de „Cunard- 
Linio”, kiu transnaĝis la oceanon en ĉ. kvar tagoj kaj 
dekunu horoj. Antaŭ la milito la rekordon tenis dum 
sep jaroj la germana ŝipo „Deutschland” de „Hamburg- 
Amerika-Linio”; poste ĝi devis ĝin cedi al la „Lusi
tania”, kiu estis dronigata dum la milito, kaj al la 
„Mauretania”. En la venonta jaro du novaj germa
naj ŝipoj po 46 000 tunoj kaj itala motorŝipo de 33 000 
tunoj konkuros por la rekordo.

Pavimmaŝino.
Ĝis nun ĉiuj provoj anstataŭi la penigan laboron 

de pavimistoj per maŝino malsukcesis. Nun sveda 
inĝeniero Carlsson inventis tian maŝinon, kiu kapablas 
pavimi 20—25 kvadratmetrojn pohore, tio estas la 
laboro de 4—6 lertaj pavimistoj. La maŝinon movigas 
aere malvarmigata benzinmotoro de 2% ĉevalpovoj. 
La pavimmartelo faras kutime 60 batojn pominute, 
sed tiu nombro estas variebla. La maŝino kuras sur 
pneŭmatikaj radoj. Gi pavimas grandajn kaj mal
grandajn ŝtonojn. Gia servado estas tre simpla kaj 
en mallonga tempo lernebla.

Flamo en akvo.
Okaze de la lasta Kolonja Foiro estis montrata 

aŭtogena tranĉborilo, per kies flamo oni povas tranĉi 
feron en akvo. La flamo estas ĉirkaŭita de oksigena 
mantelo, kiu malhelpas estingiĝon de la flamo en la 
akvo.

' Reguligo de I' radia sendado en Usono.
En Usono ekzistas pli ol 18 000 sendstacioj, el kiuj 

pli ol 700 estas destinitaj por la distra radiado. Nun 
oni komisiis komisionon de kvin personoj, nove re
guligi la distribuon de la ondlongoj en la tuta lando. 
Verŝajne ĉe ekvalidigo de la nova leĝo multaj send
stacioj devos malaperi.

La luno ien sin kaŝis, kaj nepenetrebla estis la mal
lumo en la ĉambro.

Kio min frapis?
Ciuj misteraj rakontoj reflugis en mian cerbon, mi 

eĉ aŭdis denove la strangajn sonojn.
Etendante la manon por serĉi la alumetojn, mi 

tuŝis ion, kio ŝajnis al mi la formo de granda mano, 
tre dika kaj malmola.

Kio ĝi estas? Cu estas la mano de 1’ morto?
Mia pasinta malbona vivo aperis antaŭ miaj okuloj, 

kiel sonĝo reala, malbeninda.
Mi pensis ekkrii; sed mia gorĝo tiel sekiĝis, ke la 

vortoj ne povis eliĝi el mia buŝo.
Iom kuraĝiĝinte, mi denove tuŝis la malbonan mal

varman manon kaj premtenis ĝin. ,
Hu! Kia malvarmega mano de morto ĝi estas! Mi 

pensis, ke jam venis kaj "preskaŭ finiĝis mia lasta horo 
sur tiu ĉi tero.

Fine mi balbutis kelkajn nekompreneblajn vortojn, 
kiuj vekis mian edzinon.

„Kio estas?” ŝi murmuretis duondorme.
„Pro la amo de Dio, lumigu tuj la lampon, aŭ . . . 

aŭ . . . Rapidu, lumigu ĝin! Ci tio mortigos min!”
Je tiuj ĉi vortoj la edzino ellitiĝis kaj eklumigis la 

lampon, kaj tiam mi vidis, ke vere mi premis manon, 
kiu ŝajnis al mi tre dika, malvarma kaj malmola mano.

Gi estis mia propra alia mano, kiun mi estis prem- 
tenanta ĉirkaŭ la manradiko.

Konjekteble, dum mia dormo, mi metis mian tutan 
pezon sur unu brakon kaj manon tiel, ke ĝi rigidiĝis. 
Kiam mi turniĝis en la lito, mia rigidigta brako falis 
sur la alian manon kaj min vekis.

Kompreneble mi ne sciis, ke ĝi estis mia propra 
mano, pro la rigideco, kaj ĝi ja ŝajnis al mi tre dika, 
malmola, malvarma mano. La strangaj sonoj certe 
estis nur la knaroj de la malnova domo. Mi diris al 
mi mem, ke estonte mi neniam plu legos misterajn 
rakontojn post la vespermanĝo.

Originale verkis: W. Vincent, London.
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Pri rapideco de lokomotivoj.
Rapideco menciita en n-ro 6 de Verda Stelo, kiam 

lokomotivo el fabrikejo „Maffei” atingis rapidecon de 
127 km. pohore, havas ne grandan intereson por stud
anto de fervojaj fakoj. Mi jam konas tiun fervojan 
linion, kiu estas, en direkto Augsburg-Niirnberg, sufiĉe 
dekliva, do pli granda rapideco estus facile atingebla. 
Laŭ la artikoleto oni supozas, ke estis nura lokomo
tivo, sen trajno. (Estis lokomotivo kun trajno. —Red.)

Hodiaŭ preskaŭ ĉiutage, la skota ekspreso el Lon
dono atingas sur parto de sia linio rapidecon de IIO 
km. pohore; la vagonaro pezas ĉ. 350 tunojn. Tiu 
rapideco ne estas sole en Britujo, ĉar mi vojaĝis pli ol 
unufoje je ĝi. En Franculo, antaŭ la milito, mi vojaĝis 
en svisa ekspreso apud Longueville, kiam la rapideco 
atingis precize 120 km. pohore dum pluraj kilometroj: 
la vagonaro pezis ĉ. 400 tunojn.

La plej granda praktika rapideco iain atingita 
estis per elektra vagono en Germanujo, inter Marien- 
feld kaj Zossen apud Berlin, jam antaŭ 25 jaroj, kiam 
ĝi atingis precize 200 km. pohore. Notu, ke la rekordoj 
nuntempaj de aŭtomobiloj estas kvazaŭ fantaziaj, ĉar 
ilin faris specialegaj vagonoj; kontraŭe, la Zossen’a 
vagono enhavis aron da vojaĝantoj.

Pli apudtemaj estas vaporlokomotivaj rekordoj. 
La plej granda oficiala rapideco estis atingita en 1905, 
de vagonaro de Granda Okcidenta Fervojo en Anglujo, 
kiam la rapideco estis dum mallonga tempo sur de
klivo 163 km. pohore. Oni rakontas, ke antaŭ multaj 
jaroj, verŝajne ĉ. 1880, kondukisto de lokomotivo petis 
permeson iri de Londono al Bath (171 km.) en unu 
horo, kondiĉe ke lia vivo estu asekurata de la kom
panio. Oni malakceptis lian peton. Se li estus tion 
farinta, li estus atinginta ĝis 200 km. pohore. Mi konas 
kondukiston de lokomotivo, ĉe la-sama kompanio, kiu 
venigis vagonaron de Swindon al Londono, tra multaj 
interplektiĝoj de linioj, en unu horo kaj kvarono (123 
km.). La sama kompanio reklamas per Esperanto.

Hugh Nicol, London.
Internacia intelekta kooperado.

Japana Profesoro de Filozofio, D-ro Kanokogi, 
estas vokita al la Universitato de Berlino por prelegoj 
ktp.

Diversaĵo.
Tagoj sen dato.

Jam delonge en la Ligo de Nacioj estas pritraktata 
la problemo de kalendara reformo. Multaj projektoj 
estas studitaj, tamen neniu plene kontentigas. Preeipe 
la divido de la jaro je kvar egalaj partoj prezentas 
malfacilaĵojn. Unu projekto antaŭvidas kvar kvaron
jarojn po tri monatoj po tridek tagoj. La restaj kvin 
tagoj estus festotagoj sen-dataj, kaj ili ricevus la no
mojn; Novjara, Printempa, Somera, Aŭtuna kaj Vintra 
tagoj. Tre bone; sed ĉu oni pripensis, ke kiam en 
nordo estas somero, la sudo havas vintron? Do, 
estonte, oni devus diri, ke somero estas varma en la 
nordo kaj malvarma en la sudo.

Ankoraŭ ekzistas la aventuroj. 
La vivo de burino.

Antaŭ kelkaj monatoj mortis en Johannesburg 
(Sudafriko) burino kun nomo Katehuo Geising en la 
aĝo de 108 jaroj. Ĝis la fino de sia vivo ŝi ĝuis plenan 
sanecon, nur mallonge antaŭ sia morto la unuan fojon 
«n sia vivo ŝi konsultis kuraciston.

El „Golestan**  (Florejo) de Seadi.
Rakonteto.

Neniam mi plendis pri malbona tempo nek malĝojis 
pri returniĝoj de sorto, escepte nur pri tiu periodo, 
kiam miaj piedoj estis nudaj kaj mi ne povis aĉeti 
ipiedvestajon.

Malĝoja mi eniris moskeon de Kufa kaj ekvidis 
homon, kiu ne havis piedon. Tiam mi alportis dankon 
kaj laŭdon por la favoroj de Dio kaj forgesis la foreston 
•de piedvestaĵo.

Rostita kokino en okuloj de satulo estas pli mal
dgranda ol folieto da salato sur tablo; sed por tiu, kiu 
ne havas riĉecon, nek potencon, eĉ rapo nekuirita 
estas kvazaŭ kokino rostita.

El persa lingvo tradukis 
E. Rebrik, Teheran.

Sla unua vulto.
De Erwin Rosenberger.

— kaj kiam Adamo kaj Bava ekmanĝis la pomon, 
ili rimarkis, ke ili estas nudaj.

Kaj la virino diris: „Venu, ni iros fari al ni 
vestojn!”

Tiam Adamo ekstaris kaj iris serĉi junkojn kaj 
foliojn kaj trunketojn, por ke Bava el ili faru la vestojn.

Post kiam li alportis junkojn, figofoliojn kaj trunk
etojn, diris Bava: „Estas necese, ke mi antaŭ Ĉio faru 
al mi antaŭtukon. — Adamo, donu al mi la figofoliojn!”

Adamo faris, kiel estis al li ordonite, kaj Bava 
komencis plekti la antaŭtukon.

Sed baldaŭ si interrompis la laboron, enpensiĝis 
kaj diris: ,zTlo ne estas la ĝusta laboro. Mi devas 
unue fari veston, kiu estas al mi pli grava, valora kaj 
.agrabla ol ĉio alia. Tiun plej utilan el ĉiuj aĵoj mi 
nepre devas fari unuavice. — Adamo, metu dume 
"flanken la figofoliojn!”

Kaj Adamo flankenmetis obeeme la nefinitan foli- 
antaŭtukon.

Katarino Geising jam vivis, kiam la buroj entre
prenis sian unuan grandan „trek”-on (karavanon) por 
serĉi novajn lokojn por koloniigo. Ce tio ili havis 
sangajn batalojn kun la zulu-kafroj, kies teritorion ili 
trapasis. S-ino Geising partoprenis la karavanon de 
la bura gvidanto Piet Retief kiel 19-jara fraŭlino, ŝi 
estis ĉe la antafikaravano, kiu en la jaro 1838 estis ata
kata de la zuluoj, ŝia propra patrino estis dum la 
masakro mortigata antaŭ ŝiaj okuloj, ŝi mem estis 
atakata de zuluo; ĵus li volis ŝin trabori per sia lanco, 
kiam unu el la buroj lin mortigis per pafo. Poste ŝi 
kaŝiĝis sub amaso de mortigitoj kaj saviĝis. Post 
rebato de la unua atako de Dingan (la ĉefo de 1’ zu
luoj), ŝi prenis, same kiel la aliaj burinoj, hakilon. La 
zuluoj denove atakis kaj provis penetri en la veturilan 
„kastelon”, sed multaj el ili pereis per la hakiloj de la 
burinoj.

En tiuj tempoj, s-ino Geising ankaŭ partoprenis la 
batalon ĉe la Sanga rivero. Eĉ nuntempe la sudafrikaj 
buroj festas tiun tagon kiel „Dingan”-tagon. Ofte ŝi

La plej aĝa kaj la plej juna partoprenintoj de. la 18-a 
Brita Esp. Kongreso en Cheltenham: 

s-ro Farmer el Stoke Newington (89-jara) 
kaj s-reto Teddy Wood el Torquay (15-monata). 

rakontis pri la tiamaj bataloj, kaj ŝi diris: Miloj da 
zuluoj estis mortpafataj, kaj estas fakto, ke estis vera 
sangrivero. Post finita batalo ni transiris la riveron 
sur la kadavroj de la mortpafitoj.

La edzo de s-ino Geising mortis antaŭ tridek jaroj 
en aĝo de 99 jaroj. Oni asertas, ke li partoprenis la 
militiron de Blŭcher kontraŭ Napoleono.

La «malforta sekso*.
Cu ni povos de nun plu nomi «malforta*  la virinan 

sekson? Jam en Londona mitingo aŭdigis sian in
dignan voĉon s-ino Mabel Magy, energie malakcept
ante la nomon, kiun ŝi opinias hipokrita kaj malhonora 
kompato de la viro. La statistiko ĵus pruvis (aldonis 
la oratorino), ke en Anglujo dum 1926 mortis 449 per
sonoj pli ol centjaraj. Nu, el ili estis 327 virinoj. Cu 
povas esti plu opiniata «malforta*  nia sekso?

La viroj ĝis nun klopodis kulturi nian malfortecon, 
kiel ili kulturis la kurĉevalojn, la bonrasajn hundojn

„Adamo, donu al mi junkojn!”
Adamo humile donis al Si kelkajn faskojn da junkoj.
Tiam flava komencis fervore plekti la veston, kiu 

ŝajnis al ŝi multe pli grava, utila kaj agrabla ol ĉio 
alia — la pantoflon.

Kaj Adamo, la unua pantoflulo, bonkore, sen ion 
antaŭsuspekti, alrigardis la progresantan kreskadon 
de la danĝera plektaĵo.

Elgermanigis: D-ro L. Dreher.

Barĉoj.
La 15-an de majo oni enkondukis en la horaron de la 

germanaj fervojoj la internacian tempon de 0—24 horoj. 
Vilaĝano, kiu nenion aŭdis pri tio, demandis fervojiston, 
kiam veturos la venonta vagonaro al Berlino. La oficisto 
respondis: „Je la 19.28-a!” Mirigite demandis la vilaĝano: 
„Cu antaŭ la jaro 1928 ne plu veturos vagonaro al Berlino?” 

Elgermanigis OSo.

La museto kaj la pasero.
L ___________ De Viefor »

— Fratineto, kiom mi amas vin! Vi estas same 
eta kiel mi, kaj vi estas samkolora. Kiam mi vidas 
vin venantan malsupren de sur la arbo, por greneroj, 
ŝajnas al mi, ke mi mem havas flugiletojn.

— Neniam vi havos flugilojn! respondis superece 
al ĝi la pasero. Mi ne estas via fratino, kaj mi petas, 
ne plu nomu min tiel. Tre povas esti, ke mi estas 
same eta kiel vi, ke mi manĝas la samajn grenerojn 
kaj estas samkolora; sed ne forgesu, ke mi flugas, 
dum vi restas sentaŭga museto! Nenio kunligas nin, 
eĉ ne proksimigas nin almenaŭ. Kaj ni neniam estos 
kune . . .

Edifo. Mi forgesis diri al vi, ke tiu ĉi diskuto 
okazis en la stomako de kato.

El la rumana originalo tradukis 
Tiberio Morariu.

kaj la porkojn de York. Ili nin kondamnis al la sen
moveco, por ke niaj muskoloj atrofiu kaj kovriĝu per 
graso, kiu nin malbonformigas sed kiu logas la mal
virtulojn. Ili volis nin malfortaj, por ke ni ne povu 
plenumi iliajn oficojn, konkurante kun ili pri postenoj. 
Sed venis la horo de nia liberiĝo. La sporto nin fort
igas kaj, generacion post generacio, ni maldegeneros, 
reekhavante niajn muskolojn, nian facilmovecon, kiuj 
je nenio malsupcros la ecojn de la viro.

La milito pruvis, ke ni povas okupi liajn lokojn 
en la fabrikoj, en la oficejoj kaj en la plej maldelikataj 
metioj. Ni estas tiom rezistaj kiom ili, kaj pli atentaj, 
pli konstantaj kaj kun malpli da malvirtoj, ĉar ni ne 
trinkas, ne fumas, nek venas en nian kapon uzi niajn 
ŝparaĵojn por prostitui la alian sekson.

Ni forlasu la grason, kiu rondigas niajn formojn, 
ĉar ĝi estas signo de nia sklaveco! Ni tondu la harojn 
kaj imitu la turkinojn, kiuj sukcesis forigi la poligamian 
jugon, kiun fundanime ĉiuj homoj deziras! (? Red.) 
Ni egalu la virojn ĉe ĉio kaj por ĉio!

La oratorino estis ovaciata.
El ĵurnalo „El Noticiero” trad. 

Luis Santamaria.
Verda Libertempo 1927.

Tiu entrepreno ne nur prezentos agrablan restadon 
inter gesamideanoj, konigante la mondfaman Rejn- 
regionon, sed ĝi estas ankaŭ tre rekomendinda por tiuj 
esperantistoj, kiuj deziras perfektiĝon en la lingvo 
mem per interbabilado kun alilandanoj. Pli mallonga 
aranĝo ebligos partoprenon ankaŭ al tiuj, kiuj ne 
povas ĉeesti la tutan tempon. — Bonvolu atenti la 
anoncon kaj, se vi havas intereson, petu tuj prospek
ton!

I
Por komencanto!.

La urbo de la nunjara Universala Kongreso.

En la nuna jaro, la Universala Kongreso de Esperanto 
) okazos en Danzig. Danzig estas Libera Urbo. (ii estas urbo 
I belega. Ûi staras apud la Balta Maro kaj havas grandan 
Î havenon, en kiu troviĝas multaj ŝipoj.

Danzig posedas pentrindajn stratetojn, interesajn anti
kvajn domojn kaj belegajn preĝejojn. Unu cl la preĝejoj, la 

■ tiel nomata Mario-preĝejo (Preĝejo de Sankta Mario), estas 
3 laŭ grandeco la kvina en la mondo. ûi posedas kolosan 
. turon, kiu ne havas pinton. Tiu ĉi preĝeja turo estas la 
•> ĉefa signo de Danzig. Alia signo de Danzig estas la tiel 
I nomata „Krantor” (Grua pordego). Danzig posedas ankaŭ 

tre belan urbdomon kun alta pinta turo.
Al la teritoro de la Libera Urbo Danzig apartenas 

la marbana urbo Zoppot. ûi estas ankaŭ tre bela urbo kaj 
konata tra la tuta mondo.

Danzig estas facile atingebla el Germanujo, Polujo, la 
baltaj ŝtatoj: Litovio, Latvio kaj Estonio, cl Danujo kaj el la 
nordaj landoj: Svedujo, Norvegujo kaj Finnlando. Sed 
ankaŭ britoj, nederlandanoj, rusoj kaj aliaj volonte vizitos 
la urbon de la nunjara kongreso.

Ne ĉiu havas nunjare la monon por viziti la kongreson. 
Li ŝparu, por ke li povu viziti la kongreson de Antverpeno 
en la venonta jaro.

Potttek-kontol de Heroldo.
Bonvolu noti, ke ĝis nun ni aranĝis poŝtĉekajn kontojn 

je ia nomo de „Heroldo de Esperanto, Horrem b. Köln" en 
sekvantaj landoj:

Aŭstrio: Wien D-62.473.
Danujo: Kobenhavn 4962. 
Polujo: Warszawa 191 094. 
Svedujo: Stockholm 4180. 
Svislando: St. Gallen IX 4602.

Dormema kuracisto.
Dormema kuracisto vizitis pacienton. Li metis la kapon 

al la brusto de la paciento kaj diris: „Elparolu la nombrojn!” 
— La paciento komencis: „Unu, du, tri, ktp.” — Kiam la 
kuracisto vekiĝis, li aŭdis: ......... tricent-dudek-unu . . .
tricent-dudek-du . . .”

Floro, Londono.

Kelnero: NI donas bonegajn vespermanĝojn, sinjoro, po 
ses ŝilingo); ankaŭ bonegajn vespermanĝojn po ok Silingoj^

Gasto: H-m-m. Kio estas la diferenco?
Kelnero: Du Silingoj.

Floro, Londono.

Aparta recepto de grogo.
— Mi verŝas ordinare duonon da glaso da varma akvo 

kaj poste plenigas la glason per rumo.
— Kaj mi havas alian recepton: mi plenigas la glason per 

varma akvo, poste mi elverŝas la lastan tute, kaj fine ml 
plenigas la glason per pura rumo. D. Savicki.

Enigma konkurso.
La solvo! de la enigmoj en la hodiaŭa numero deva» 

alveni ĝis 20. 8„ el transoceanaj landoj (escepte de Norda 
Ameriko) ĝis 20. 10. La solvoj estu skribitaj klare sur aparta 
leterfolio aŭ poŝtkarto, kun klara adreso. Ne skribu la 
solvojn de du monatoj sur sama folio aŭ kartol

I. Llterintcrŝanĝa enigmo.
En sekvontaj „vortoj” oni interŝanĝu la literojn tiel, ke 

la novaj vortoj signifas tion, kio 'estas priskribata inter 
parentezoj:

1. Neto (vulkano en Eŭropo), 2. Jarpsodo (insulgrupo eu 
la Egea maro), 3. Nettemasto (lasta volo), 4. Kriemao (kon
tinento), 5. Nireso (alarmilo), 6. Gnuo (parto de korpo),
7. Kroldeno (arbofrukto), 8. Uĝo (agrablaĵo), 9. Krano 
(bezonaĵo de Sipo), 10. Drutno (stepo), li. Lamejo (fandaĵo- 
kovraĵo de metaloj k. a.), 12. Famogeno (plilaŭtigita),
13. Slipokogio (scienco), 14. Aklozo (herbo), 15. Stimaneo
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Al ĉiuj ĉi-malsupre nomitaj gazetoj ni liveras kontraŭ 
2 ekzempleroj de ilia gazeto po 1 ekzemplero de semajna 
Heroldo kun monata Verda Stelo. Al la pli gravaj kaj 
regule ĉiumonate aperantaj gazetoj ni interŝanĝe liveras po 
2 ekz. de Heroldo kun Verda Stelo.

Atentu la signojn: * antaŭ gazettitolo signifas, ke la 
koncerna gazeto estas nepresita sed manskribita, maŝin- 
skribita aŭ hektografita; (n) post adreso signifas, ke de la 
koncerna gazeto ni ne ricevis numeron dum la pasintaj 
monatoj.

Amerika Esperantisto, 507. Pierce Bldg., Coplay Square, 
Boston 17, Mass., Usono.

*Antaŭen, M. Amiel, 5 West 83rd St., New York City, Usono. 
Arbeider-Esperantlsten, Folkets Hus, Oslo, Norveguio. (n) 
Argentina Esperantisto, Carlos Pellegrini 238, Buenos Aires, 

Argentino.
Austria Esperantisto, Postfach, Korneuburg bei Wien, 

Aŭstrio.
*Bahaismo kaj Esperanto, Mohamed Labib, Kermanshah, 

Persujo.
Belga Esperantisto, KI. Hondstr. 11, Antwerpen, Belgujo. 
Berliner Esperanto-Anzeiger, Stubenrauchplatz 5, Berlin-' 

Steglitz, Germanujo. *
Brazila Esperantisto, Praça 15 de Novembro IOI, Rio de 

Janeiro, Brazilo.
Bulgara Esperantisto, Car Boris 69, Sofia, Bulgarujo. 
Bulteno de Antverpena Poresp. Prop. Komitato, August 

Sniedersstr. 51, Antwerpen, Belgujo.
Bulteno de Internacia Scienca Asocio Esperantista, Rollet 

de 1’Isle, 35 Rue de Sommerard, Paris, Francujo. (n)
Der Arbeitcr-Esperantist, Wasastr. 16, Leipzig-Thonberg, 

Germanujo.
Deutscher Esperanto-Pressedlenst, A. Naumann, Grossen

hain Sa., Johannes-Allee 12, Germanujo.
*EPA, Bulteno de Esp. Presa Agentejo, Marszalkowska 130, 

Warszawa, Polujo.
Esperanta Ligilo, Harald Thilander, Majorsgatan 12, Stock

holm, Svedujo. (En Brajla punktpreso.) (n)
Esperanta Mondo, Scoala Civila „losi Vulcan”, Arad, 

Rumanujo.
Esperanto, 12 Bd. du Théâtre, Genève, Svislando.
Esperanto, Piata Unirei 24, Ploesti, Rumanujo. (n) 
Esperanto en Nipponlando, Kokusaige-ko Kju-Sa, 6 Goban-ĉo, 

Koojimaĉi, Tokio, Japanujo.
Esperanto-Junularo, A. Neupert, Wedellstr. 17, Leipzig- 

Môckern, Germanujo.
Esperanto-Mondo, Sallstr. 124, Hannover, Germanujo (Ĝis 

nun aperis unu numero.)
Esperanto-Praktlko, Jerusalemerstr. 46—49, Berlin SW 19. 
Esperanto-Uutiset, Kluuvik. 7, Helsinki, Finnlando.
Espero Katolika, 45 Rue de Vaugirard, Paris, Francujo. 
Espero Teozofia, Krakovska 17, Praha 2, Ĉeĥoslovakio, (n) 
‘Fluganta Skribilo, P. Flageul, 9 Bd. Voltaire, Issy-les- 

Moulineaux, Seine, Francujo. (n)
Germana Esperantisto, Jerusalemstr. 46—49, Berlin- SW. 19, 

Germanujo.
Heroldo de Esperanto, Horrem bei Köln, Germanujo.
Hinda Esperantisto, Liem Tjong Hie, Kranggan 19-23, Sema- 

rang, insulo Java. (n)
Holanda Esperantisto, s-ro A. Kloek, Amsterdam, Brink

str. 7, Nederlando.
‘Informilo de Novosiblrska Esperanto-grupo, Tolstoj str. 

55 a, Novosibirsk, Siberio, USSR.

(pardonago), 16. Nailo (planto), 17. Najdiino (popolraso),
18. Aĝi (pronomo), 19. Siamlo (religio).

La komencaj literoj de supre malsupren legataj, kaj la 
triaj literoj de malsupre supren legataj, nomas gravan al
vokon al la esperantistaro.

2. Krucvortenigmo.
De Leslie E. Thomas.
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La horizontalaj vortoj signifas: 1. geografia esprimo,

8. moka verkajo, 10. konjunkcio, 12. rimiĝas kun horn’, 
13. konjunkcio, 14. adverbo, 16. vira besto, 17. insulgrupo 
en Atlantiko, 18. bravulo, 19. parto de 1’ homaro, 21. korpo
parto, 22. esprimo ĉe kartludo, 23. per fortstreĉo almovi, 
25. artikolo, 26. muzikinstrumento, 28. esti posedajo.

La vertikalaj vortoj signifas: 2. mallongigo, 3. sensukcesa,
4. ereto, 5. malagrabla sento, 6. metalo, 7. legomo, 9. loĝanto 
de kontinento, 11. regiono apud la Rejno, 13. monato, 15. 
infinitiva finaĵo plus tempa finaĵo, 16. ĉiu horno ĝin bezonas,
20. sovaĝa besto, 23. prepozicio, 24. kaptilo, 26. sufikso, 
27. adverbo.

La vortoj sen gramatika finaĵo.
3. Serĉu la sentencon!

amo, ba-, -bat-, de, di-, dis-, dis-, for-, in-, -itaj, -itaj, -ja-. 
Ia, la, la, mil-, mu-, ob-, per, po-, -poloj, -ras, -roj, -roj, 

-roj, -saltos, sankta, sed, sta-, -stinaj, -te, -ter, -vid-. 

Informoj de Esperanto Asocio de Estonio, Postkast 6, Tallinn, 
Estonio.

Internacia Lingvo, Poŝtkesto 630, Moskva, USSR. (n)
Internacia Medicina Revuo, D-ro Briquet, 31 Rue de la 

Bassée, Lille, Francujo. (n)
Internacia Pedagogia Revuo, M. Goldberg, Frohburger- 

str. 68 p., Leipzig S. 3, Germanujo.
lnternacia Radio Revuo, Etienne Chiron, 40 Rue de la 

Seine, Paris, Francujo. (n)
‘Internacia Stenografisto, P. Flageul, 9 Bd. Voltaire, Issy- 

les-Moulineaux, Seine, Francujo. (n)
International Language, 142, High Holborn,, London WC 1, 

Britujo.
Inter ni, 64 St. Thomas Rd., Finsbury Park, London N 4, 

Britujo.
Itala Esperanta Revuo, A. Paolet, S. Vito al Tagliamento, 

Italujo.
Juna Azio, Esp. Kenkju-Sa, Motozono Kojimachi, Tokio, 

Japanujo.
Kataluna Esperantisto, Carrer Valencia 245, Barcelona, 

Hispanujo.
Katolika Mondo, Köln-Lindenthal, Germanujo. (Kun aldono: 

La Juna Batalanto.)
Konkordo, Jezuitska ul. 1, Zagreb, Jugoslavio.
L’Araldo Esperantista, Via Vitt. Veneto, Arezzo, Italujo, 

(Nova gazeto.)
La Fervojisto, Puhalo, Strojarska cesta, Zagreb, Jugoslavio.
La Forta Voko, Paul Neergaard, Livjaegcrgade 19, Köben- 

havn. Banujo, (n)
La Interligilo de I’ P. T. T„ Petro Filliâtre, 54 Rue Custine, 

Paris.
La Kolektanto, Holanda Esperanto Oficejo, Eemnes, Neder

lando. (n)
La Movado, 17 Rue St. Lazare, Paris 9, Francujo.
La Nova Tago, Oelmühlenweg 66, Wandsbek, Germanujo.
La Ora Epoko, P. F. 15 988, Baden, Svislando.
La Policisto, Postamt 56, SchlieBfach 15, Wien 6, Aŭstrio, (n) 
La Progreso, Socharska 333, Praha 7, Ĉeĥoslovakio.
La Revuo Orienta, Sin’ Ogaŭamaĉi 111-14, Uŝigome, Tokio, 

Japanujo.
La Suda Kruco, Box 731 F, Elizabeth St. P. O., Melbourne, 

Aŭstralio.
La Suno Hispana, Colon 24, Valencia, Hispanujo.
La Vojo de Klerigo, Spartakovski per. 3, Ĥarkov, Ukrainio, 

USSR.
Libera Laboristo, Mannheim R 6, 3, Germanujo.
Libero, Vitoŝka 48, Sofia, Bulgarujo. (Kun aldono: Vege

tarano.) (n)
Ligilo por Vidantoj, Harald Thilander, Majorsgatan 12, 

Stockholm, Svedujo. (n)
L’Information Espérantiste, 4 Rue Charles Divry, Paris. 14. 

(n)
Marto, Habakladraŭ, Ĉeĥoslovakio.
‘Monata Bulteno de Societo Esperanto Bydgoszcz, Kos- 

ciuszki 5, Bydgoszcz, Polujo.
‘Oficiala Bulteno de la Asocio Strasburga de Esperanto,

, 12 rue Niederbronn, Strasbourg, Francujo.
‘Ondo de Daugava, Pasta keste 844, Riga, Latvio.
Oomoto, Kameoka, Kioto-Fu, Japanujo, (n)
Oomoto Internacia, 49 Rue Boulard, Paris, Francujo. 
Paris-Esperanto, R. Dubois, 4 Rue du Loing, Paris 14. 
Pola Esperantisto, Widok 19, Warszawa, Polujo.
‘Sachs. Esperanto-Landesverband (bulteno), Andrĉstr. 41, 

Chemnitz, Germanujo.
‘Sciigoj de GEA, loka societo Dresden, Struvestr. 40, Dres

den, Germanujo.

Solvoj el n-ro 5.
1.

I. Formiko, 2. Insulo, 3. lakto, 4. islamo, 5. Niagaro,
6. dividendo, 7. epidemio, 8. sinagogo, 9. krokodilo, 10. lardo, 
11. Ameriko, 12. vespero, 13. oktobro, 14. nuanco, 15. urso. 
— Filin’ de sklavo nur sklavino restas.

2.
Horizontale: 1. akademi, 7.- em, 8. Ii, 10. ad, 12. Elb, 

13. da, 14. rodi, 16. atom, 18. dand, 21. ĝenu, 23. in (id), 
24. R. U. R., 25. er, 26. la, 27. id, 29. katalun.

Vertikale: 2. ke, 3. amel, 4. Elba, 5. mi, 6. paradiz, 9. Ham
burg, 11. do, 13. do, 15. dan, 17. tie, 19, an (ad), 20. drat, 
22. ne, 26. ia, 28. du.

Validajn solvojn el n-ro 5 alsendis (po 2): Arabeno, Bay- 
hofer, Berger, Charon, Cipera, Alfr. Diettrich, Dittrich, 
Donath, Dratwer, Dutschmanii, Ellerbeck, Engst (bv. kom
plete skribi la solvon de 1’ silab-eniginoj), Karl Fischer, 
Gensch, Grodl, Hammermeister, Indra, Jeremies, Kösters, 
Mangada, Matriciani, Menne, Nischwitz, Paschedag, Petzold, 
Plehn, K. Rambousek, Reinhart, Salin, Schöttl, Simmons, 
Stein, Sirjaev, Weiske, Werner, Wilke.

Solvis po 1: Hasbach, Hoen, Krijt, R. Meyer, Minke, 
Savicki, Visner.

Peto al s-roj Mangada kaj D-ro Reinhart: Bonvolu ne 
skribi sur saman folion aŭ karton la solvojn el dlversaj 
numeroj, ĉar povos okazi, ke ni erare malatentos unu el la 
solvoj.

Rimarkigo. En la silab-enignio en n-ro 5 troviĝis pre
seraro: sub 9. legu rampobesto anst. rampovesto! — En la 
krucvort-enigmo mankis vertikale 21. grii (insekto), sed la 
plimulto de la solvintoj trovis ĝin facile. Kelkaj skribis 
same bone gral (sankta ujo el „Parzifal”). La dramo RUR 
estas konata el favoraj recenzoj kaj troviĝas en ĉiu Listo 
de Libroj, de tempo al tempo aldonita al Verda Stelo. Kelkaj 
ne trovis la vorton rodi (glitveturi sur neĝo per speciala 
„rodlilo”), kvankam ĝi estas jam ofte uzita. Kiu anstataŭ 
ĝi skribis rofl, rufi, rudi kaj konsekvence sub 11. skribis 
do aŭ ĉu kaj sub 15. dan aŭ fin, ties solvon ni akceptis tamen 
kiel validan.

Sennacieca Revuo, R. Lerchner, Colmstr. 1, Leipzig St., 
Germanujo.

Sennaciulo, Colmstr. 1, Leipzig-St., Germanujo.
Skolta Heroldo, 22 Cours Albert I-er, Paris 8, Francujo.
Svenska Arbetar-Esperantisten, Svenska Arbetar-Esperanto- 

Förbundet, Göteborg, Svedujo. (n)
Svenska Esperanto-Tidningen La Espero, Fack 698, Stock

holm 1, Svedujo.
The British Esperantist, 142, High Holborn, London WC 1, 

Britujo.
‘The Irish Esperantist, 5 Mount Eden Road, Dublin, Irlando. 
Verda Mondo, Esp. Propaganda Asocio, Kameoka, Kioto-Fu, 

Japanujo.
Verda Stelo, Heroldo de Esperanto, Horrem bei Köln, Ger

manujo.

Duona Esperanto-gazeto estas Munkâskultura, evfolyam,
2. szam, Budapest 6, Hungarujo.

Post la Kongreso
are kaj malkare iru

Skandinavion!
Poŝtkarie petu senpagan programon ĉe

Vojaĝofieejo Bennett, Oslo, Norv.
Ne prokrastu !

Grava, originala verko:

■ Je Ia nomo de l’Vivo Ï
Filozofi-lirikaj fragmentoj de E. Izgur.

„La eterna libro ... La poemon »Je la nomo 
HH de 1’ Vivo*  oni ne povas forgesi ... La poeto HE 
= Izgur atingis veran majstrecon en klara, severa, == 
== profunda, interna kaj bilda liriko de poemo, atili- 

ginte nivelon de 1’ klasika, poezia prozo . . .” JJ
ŝ (Antaŭparolo de N. Kruĉinin.) JJ
== Lukse presita, abunde ilustrita, 224-paĝa.

Prezo 2.50 Rmk. — Havebla ĉe
IU R. Lerchner, Colmstr. 1. Leipzig 0.27 Ufi 

kaj ĉe la
Libreja fako de Heroldo.
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Via revo povos realiĝi I
Pasigo de via libertempo en samideana rondo ! 
Gvidatal ekskurso! apud la Reino sen krompago :

Verda Libertempo 1927
12- kai 4 taga post la Danziga kongreso. 

Interesatoj skribu tuj pro prospekto!
Leono Funken. Del de UEA. Florinsmarkt 7 a I, 

R.fr.siêol Koblenz. Oer.nenulo. per(eklljo!

Anoncetoj.
(Klarigoj: L = leteroj, PK = poŝtkartoj, PI = poŝtkartoj 

ilustritaj, PM = poŝtmarkoj, MB = monbiletoj, kĉl. = kun 
ĉiuj landoj, pĉt. = pri ĉiuj temoj, bfl. = [Poŝtmarko] 
bildflanke.)
Pensiono, ĝardeno, teniso, bela kampara domo. Andrews,. 

Four Marks, Alton, Hants, _Ang[ujo.
Kiu scias? Militkaptito Haĝi Neĝibe Emin estis razisto ĉe 

fabrikejo Sekro de Hafiz-Hoĝa en Kemer (Siberio). Li 
malaperis dum la mondmilito. Li havas 44 jarojn. Kiu 
scias ion pri li? Liaj fratoj Ibrahim kaj Ali, lia fratino*  
Dudu kaj lia patrino vivas kaj ĝojus denove ion aŭdi pri 
sia malaperinta frato kaj filo. Skribu eventualajn in
formojn al la redakcio de Heroldo! (44

Karakterpriskribado el manoskribo. Oni sciigu sekson, aĝon» 
kaj naciecon. Prezo unu dolaro, UEA-bileto de 5 sv. fk. 
aŭ samvaloro. Rekomendita respondo. F-ino G. de Waart,. 
Box 23, Hilversum, Nederlando. (40

Islandajn poŝtmarkojn vendas Hekla Stamp Co., Box 1001,. 
Reykjavik, Islando.

Kiu sendas 2 rmk., tiu tuj ricevos 150 belajn diversajn PM 
de Polujo. Ankaŭ interŝanĝas PM kun la tuta monda 
(ĉeĥoslovakajn, aŭstrajn, hungarajn kaj germanajn laŭ 
mankolisto). Respondo garantiata. H. Suslik, M. Janow, 
Hutnicza 4, Polujo.

S-ro Boczan Jozef, kursgvidanto, Debrecen, Hatvanstr. 2, 
Hungarujo, interŝanĝas PI (bfl.), gazetojn kaj librojn kĉl. 
precipe kun ekstereŭropanoj.

S-ro Giles H. Sharplcy, 740 Oneida Avenue, Davenport,. 
Iowa, Usono, deziras korespondadi per L kĉl. geesper
antistoj pri diversaj temoj.

Hungara esperantisto Ladislao Miko, Debrecen, Zsâk u. 15,. 
deziras korespondi per PI kaj L kĉl. gesamideanoj. Certe.- 
respondos.
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Nova Listo de Libroj
haveblaj ĉe la Libreja fako de Heroldo, Horrem b. Köln (Germanujo).

Kondiĉo] de liverado.
Livero nur kontraŭ antaŭa pago (en ' Germanujo ankaŭ 

kontraŭ remburso). Por sendkostoj aldonu 10% de la 
pagota sumo, minimume 0.20 KM. (ĉe mendoj el Germanujo 
kaj Aŭstrio 5% , minimume 0.10 KM). Mendojn je minimume
10.— KM ni plenumas, ne kalkulante afrankon.

Nia poŝtĉeka konto: Köln 751 02 por Heroldo de Esper
anto.

Unu KM = 1.25 sv. fk., 0.24 doi. aŭ egalvaloro.
La verkoj de Zamenhof.

Fundamento de Esperanto (kvinlingva) .... 1.— 
Fundamenta Krestomatio............................................... 2.50
Fundamento de Esperanto. Eldono franca-turka . . 0.50
— Eldonoj flandra-holanda, greka, hungara, itala, rumana, 

ĉeĥa, armena, jud-hispana kaj hispana po . . . 0.40
Lingvaj Respondoj........................................................... 1.25
Proverbaro Esperanta.....................................................1.25
Andersen. Fabeloj. Partoj I kaj II, po . . . . 1.50
Goethe. Ifigenio en Taŭrido. Dramo............................1.50
Gogol. La revizoro. Komedio........................................ 1.50
Heine. La rabeno de Baĥarah. — Ŝaiom-Alejhem.

La gimnazio................................................................ 1.—
Molière. George Dandin. Komedio ........................... 0.75
Orzeszko, s-ino. Marta. Romano..................................2.50
Schiller. La rabistoj. Dramo........................................ 1.50
Shakespeare. Hamleto. Tragedio.................................. 1.25

El la Biblio.
Eliro .............................................................................. 0.75
Levidoj............................................................................. 0.75
La predikanto................................................................. 0.25

La sentencoj de Salomono, Genezo, Nombro, Readmono 
kaj La Psalmaro estas elĉerpitaj.

La Sankta Biblio.
La Malnova Testamento, el la hebrea originalo tradukita 

de D-ro L. L. Zamenhof
kun

La Nova Testamento, reviziita eldono.
Sur senligna papero, tole bind...................................... 6.—
Sur maldikega papero kaj kun ortranĉajo, tole bind. 8.50 
En malhelruĝa ledo bind................................................... 12.50
Lede bindita kun Sirmklapoj...................................... 20.—

Lernolibroj, vortaroj, legolibroj kai verkoj 
pri Esperanto.

Ada. Rememoroj de esperantisto................................1.—
Aymonier. Grammaire complète . . . . . 0.75
Aymonier kaj Grosjean-Maupln. Versions. (Sekvo de

Grammaire complète)....................................... 0.75
BayoL Esperanto et Croix-Rouge..................................0.25
— (Elb). Esperanto und Rotes Kreuz........................... 0.75
Bennemann. Esperanto-Handwörterbuch.

I. : Esperanto-Deutsch. Bindita................................4.—
II. : Deutsch-Esperanto. Bindita ...... 8.—

— Tra la mondo. Internacia legolibro:
I. : Por komencantoj 1.50
II. : Por progresintoj.....................................................2.20

Bildo de Zamenhol. 25X32 cm........................................0.40
Borel. Praktika Frazaro................................................0.40
— Vollstŭndiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache . 0.50
— Schlüssel zum vollstàndigen Lehrbuch .... 0.50
Briiggemann. Unua legolibreto ..................................0.40
— Dua legolibreto........................................................... 0.40
Brunulo. Ni legu (legolibro de SAT)......................... 1.—
Brühl. Kurzer Lehrgang der int. Hilfssprache Esperanto 0.60 
Butin. Esperanto-Leitfaden für den Kaufmann . . 1.—
Butin und Jahn. Esp.-Briefsteller für den Kaufmann . 0.80 
Ĉaĉe. Esperanto, Gramatiko kaj Krestomatio. Por

latvoj .............................................................................. 2.25
Cart. Vortaro de la Oficialaj Radikoj de Esperanto . 0.25 
Cart kaj Pagnler. L’ Espéranto en 10 leçons . . . 0.50 
Cenljn. Cu katino? (Por lernigi la esp. korelativojn) 4.50 
Christaller. Deutsch-Espcranto-Wörterbuch Tole bind. 12.— 
Connor (Kreuz kaj Butin). Germana-Esperanto Konver

sacia Libro. Bindita....................................................3.—
Celeĉ. La elementoj kaj la vortfarado. Gramatiko kaj

sintakso en Esperanto................................................ 0.50
Das Esperanto ein Kulturiaktor. Kongreslibroj Zoppot

1912, Stuttgart 1913, Magdeburg 1925, München 1926,
Köln 1927, po.................................................................2.—

Degen. Esperanto nach dem Fundamento von Dr.
Zamenhof. Kleines Lehrbuch........................................0.60

Degen kaj Kötz. Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch
(Esperanto-Deutsch und Deutsch-Esperanto) . . 1.20

Dietterle, Prof. Dr. Esperanto, 1: Sprachlehre . . 0.90
— II: Uebungsstoff...........................................................090
— Zur Rechtfertigung des Esperanto gegenŭber seinen

Kritikern........................................................................ 0.50
Frlcke. Universala legolibro...............................................1.40
Gasse. Kurso tutmonda laŭ la metodo natura . . . 0.25
Glŭck und Sos. Vollst. Lehrgang der internationalen

Hilfssprache Esperanto............................................. 1.—
Göhl, Prof. Dr. Esperanto-Lehrbuch für Volksschüler,

1: Sprachlehre............................................................. 0.90
— II: Sprechen und Lesen...............................  . . 0.90
— Schlüssel zum li. Teil (Sprechen und Lesen) . . 0.70
Goldschmidt (Dietterle). Bildotabuloj por la instruado

de Esperanto. Kartonita.............................................. 3.50
B ndita..........................................................................   4.--

Grosjean Maupln. Oficiala Klasika Libro.
Franca, germana kaj angla partoj............................ 0.75
Itala, hispana kaj portugala partoj »............................ 0.75

Hitrov. La deveno de Esperanto..................................0.40.
Isle, Rollct de I’. Provo de Marista Terminaro . . 0.75
Kabe. Unua legolibro......................................................1.30
— Vortaro de Esperanto (Esperanto-Esperanta) . . 2.—
Koeli. La Esperantisto en Germanio......................... 2.—
Kotzin. Historio kaj teorio de Ido.................................. 1.30
Kreuz. Esperanto in Handel und Verkehr. Alltagliche

und kaufm. Gesprache, kaufm. Briefwechsel usw. 1.80 
Ladevèze, R. de. Demandaro pri la historio, literaturo

kaj organizaĵoj de Esperanto (Por ekzamenoj ktp.) . 1.20 
Lippinann. Dr. Zamenhofe sprachliche Gutachten. Ling

vaj respondoj................................................................. 1.50
Loy. Mehrsinnigc deutsche Wörter in Esperanto . . 1.—
— Taschenwörterbuch Deutsch-Esperanto. Kart. . 3.—

Bindita  ...............................................................................3.60
Malgorn kaj Corret. Internacia Radio-Leksikono

6 lingva..........................................................................1.25
Mair. Plena traktado pri la prepozicioj kaj ia akuzativo 1.— 
Merchant. Joseph Rhodes kaj la fruaj tagoj de Esp.

en Anglujo....................................................................... 2.50
Mlgliorlni, B. kaj E. Esp. Legolibro......................... 1.—
Minor, Esperanto-Deutsches Handwörterbuch. Tole bind. 6.— 
Möbusz (kunmetis). Dokumentoj de Esperanto . . 3.50
— Universala Esp. Lernolibro (por ĉiuj landoj) 1. Por

kursanoj.......................................................................2.—
li. Por kursgvidantoj............................................... 1.50

— Vollstŭndiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esp. 2.—
— Schlüssel dazu........................................................... 1.50
fi Oberrotman kaj Jung. La lastaj tagoj de D-ro L. L.

Zamenhof. Kun multaj ilustraĵoj laŭ originalaj foto
grafaĵoj de la entombigo de D-ro Zamenhof . . .1.20

Petro. Kursa lernolibro laŭ la parola metodo (SAT- 
eldono)..................................................... \ . . . 0.70

Pleffer. Elektita esp. legaĵo............................................. 0.40
— Esperanto in 10 Unterrichtsstunden .... 0.25
— Lesebuch für Anfanger.............................................. 0.25
.— Sprechen Sie Esperanto?.............................................0.25
— Wörterbuch Deutsch-Esperanto................................1.—
— Wörterbuch Esperanto-Deutsch................................. 0.25
Privât. Historio de la lingvo Esperanto . . . .1.60
— Karlo. Facila legolibro.............................................. 0.50
— Kursa lernolibro laŭ praktika parola metodo . . 0.80
— Vivo de Zamenhof.....................................................2.50
Rousseau. Vade-Mecum de Internacia Farmacio . .3.— 
Sapiro. Babiladoj de bonhumora Zarnenhofano . . 0.50
Schneeberger. Lernolibro de Esp. Stenografio (alfaro

laŭ Stolze-Schrey).................................................. 1.—
Schönlierr. Ausführliches methodisches Lehr- und

Uebungsbuch des Esperanto....................................1.50
— Schlüssel dazu........................................................1.—
Stache. Metoula-Sprachfŭhrer Esperanto .... 1.50
Stark. Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache . 1.50
— Wörterverzeichnis dazu......................................0.50
Steler. Wörterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-

Deutsch. Bindita........................................................... 2.50
Streldt. Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen

I: Unterstufe...................................................................0.90
II: Oberstufe.................................................................. 0.90

Supichovŭ, Julie. Esperanto. Mluvnice, vybor danku 
slovnik Esperantsko-ĉesky (Esperanto-lernolibro por 
ĉeĥoj) ......................................................................... 1.50

— Kniha ĉesko-esperantskĉ Konversace (Libro de
ĉeĥo-esperanta Konversacio) . . ... • .1.50

Supichovà. Legu kaj parolu! Esperanta legolibro . 2.50 
§ Trarbach. Teknika Vortareto por Pedagogio, Logiko

kaj Psikologio.............................................................0.35
Valllenne. Por kaj kontraŭ Esperanto........................... 0.25
Velten. Elementar-Lehrbuch der Esperanto-Sprache . 2.—
— Schlüssel dazu............................................................L—
Verax. Vocabulaire Technique et Technologique

Français-Espéranto.............................................  . I.—
Wack rili. Konkordanco de la vortoj de ekzercaro . 0.50 
fi Wiesenfeld. Galerio de Zamenhofoj. Kun 18 portretoj,

unu familia bildo kaj genealogia tabelo .... 1.— 
William. Legolibro, (lnternacia anekdotaro) . . . 0.80 
Wüster. Die Verhültniswörter des Esperanto . .1.25
— Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana. Ois nun

aperis tri partoj, po.................................................. 15.—
— La Oficiala Radikaro (ĉis febr. 1923) .... 0.75
— MaSinfaka Esperanto-Vortaro Priclcmenta. Deutsche

Ausgabe....................................................................... 2.—
Zamenhol. Ekzercaro......................................................0.25

Literaturo.
Prozo.

Andersen (Lederer). Bildlibro sen bildoj .... 1.20 
Arpŭd (Lengyel). Mallumaĵoj. Rakonto........................... 0.50
Argus. Pro kio? Kriminal-romano.................................. 2.50
Aventuroj de la Kalifo Haruu AlraSld. El la „Mil kaj

unu noktoj".................................................................. 0.25
Avsejenko (Medem), Fraŭlino Suzano. Novelo . . . 0.90
Balzac (Merckens). La Vchdctta. Novelo .... 2.—
Barbusse. Eklumo en abismo........................................ 0.80
fi Blicher (Bulthuis). Taglibro de vilaĝpedelo. Rakonto 0.50 
Bates (Harris.) Stranga Idilio........................................ 0.50
Bennett (Wackrill). Ok noveloj.................................1.—
Boirac. Perdita kaj retrovita. Rakonto .... 0.35
Bonhumoraj rakontoj de diversaj hungaraj aŭtoroj . 0.30

Bonsels (Sos), Solandro..............................................1.—
Bromon Masgrau. Hejma prozo................................ 1.—
fi Bukedo I kaj II. Rakontoj de diversnaciaj aŭtoroj, po 0.50 
fi Bulthuis. Jozef kaj la edzino de Potifar, aŭ: ldoj de 

Merkuro kaj Eroso. Originala romano. Du volumoj.
BroS............................................................................ 5.—
Ambaŭ partoj en unu volumo binditaj .... 6.50

— ldoj de Orfeo. Romano........................................ ...  4.—
Byron. Parizlna.......................................................0.50
Caroli!. La padova lilio..................................... 0.80
Ceĥov (Hitrov). Rakontoj......................................0.60
Dickens (D-ro Zamenhof). La batalo de 1* Vivo. Bind. 1.50

Broŝ.............................................................................1.—
Drozdov (Hohlov). Krucumo................................0.40
Elin Pelln (Atanasov). La familio Gerak .... 0.50
En katenoj de la maljusteco (SATeldono) . . . 0.60
En Svislando. Kvin rakontoj kun ilustraĵoj . . . 2.40
Eroŝenko. La ĝemo de unu soleca animo .... 1.50 
Forge. Abismoj. Romano. Broŝurita......................... 3.—

Bindita.......................................................................... 4.50
— Saltego trans jarmiloj. Romano. Bindita . . 5.—
Gallon. Tatterley. La historio de la mortinto. 200 pĝ. 1.— 
Gàrdonyl (Kalocsay). Du kokcineloj............................0.30
Garŝln. Signalo. Rakonto.............................................. 0.40
— (BoguSeviĉ). Ruĝa floro.........................................0.25
Gogol (FiŜer). Portreto. Rakonto.................................. 1.40
Hauff (Wüster). La kantistino. Novelo .... 0.80
— (Eggleton). La karavano........................................ 1.50
Hitrov. Mia amiko........................................................... 0.50
Houssaye (Champion). La reĝlando de 1' rozoj . . 0.50
Ivn. Ruĝo kaj Blanko (SAT-eldono)................................0.60
Jokal (Luczenbacher). Du noveloj............................... 1.—
Jokal, Mikszŭth, Herczeg kaj Molnar. Ses noveloj . 0.30 
Kataluna Antologio. Kompilita de Jaume Grau Casas. 9.— 
Krestanofi. Bulgara Antologio......................................4.—
Kuprin. Laŭroj. Fabelo..........................................................0.10
La Kantoj de Salomono. (Fred.) El la Biblio . . . 0.25
Laŭroj. Kolekto da verkoj premiitaj « 1.20
Lengyel. Libro de I’ humorajoj........................................2.75
Lleni Tjong Hle. Javaj legendoj kaj fabloj . . 0.80
Litova Almanako. El litova penso,literaturo kaj vivo. 2.40 
London (Kalisky). Ĥinago. Novelo..................................0.50
Luyken. Pro lStar. Romano, Bindita..........................7.—
— Stranga heredaĵo. Romano. Broŝurita .... 5.50

Bindita.............................................................................7.—
Machar (Fridrich). Benedek. Rakonto........................... 0.30
Malien (Moraviaj Esp. Pioniroj). La koboldo Ondra. 0.75 
Maistre (Meyer). Vojaĝo interne de mia ĉambro.

Rakonto.......................................................................... 0.40
Malfeliĉulo. Sep rakontoj............................................ 1.—
Malnovaj paĝoj. El Lingvo Internacia......................... 1.—
Mangada Rosenörn. Kolekto de kvin libretoj (Gra

bowski, Postrikolto; Mangada, Ferdinando VI kaj 
Farinelli; Mangada, Homaro; Mangada, Versaĵaro;
Millân, Sipopereo) kune (ĉiu unuope po 0.20) . . 0.60

Merchant. Tri angloj alilande.......................................1.—
Moffett (Payson). La karto mistera..................................1.—
Musset (Champion). Sinjoro Vento kaj sinjorlno Pluvo 1.— 
Orienta Blovo (SAT-eldono).........................................0.40
Orzeszko, s-ino (Kabe). La interrompita kanto . . 0.40
Poe Edgar Allan (Pride). La puto kaj la pendolo . 0.25
Pogaĉiĉ (Joziĉiĉ). Konfeso.............................................. 0.75
Poruks (Kikau). La vakcinluja krono. Novelo . . . 0.35
Prévost (Valllenne), Manon Lescaut.......................... 2.—
Prus (Kabe). La Faraono. Romano. Tri volumoj. Kune 6.— 
Retzel (Siegel). Aventuroj de malspertulo . . . 1.20
Reuter (Cefeĉ). Kio povas okazi, se oni donacas sur

prize. Dua eldono. Ilustrita........................................ 0.35
Reymont (Kabe). En fumejo de I' opio. Novelo . 0.40
— (Kabe). La lasta. Rakonto........................................ 0.25
fi Rieck, O. Oni ridas. Libro de humorajoj .... 0.50 
Sadler. Oraj leteroj en ses lingvoj. (Angla, franca,

germana, ltala, hispana. Esperanto)......................... 3.—
Slnnotte. Lilio. Rakonto. Bindita........................................2.50
Senoa (Kolar-Krom). La trezoro de 1* oraĵisto . . . 3.—
Tolstoj. Dio unu por ĉiuj. Rakonto ..... 0.25
— Tri verkoj de Leo Tolstoj........................................ 0.80
Tousseul. La morto de Blanjo........................................ 0.60
Tuglas (Seppik). En la fino de la mondo. Rakonto . . 1.—
— (Seppik). Kvin noveloj.............................................. 3.50
— (Seppik). Popi kaj Huhuu. Novelo........................... 0.50
Van Limburg Brouwer (Isbrücker kaj Ziermans). Akbar.

Orienta romano......................................................... 3.—
Wagnails (Payson). Palaco de Danĝero Bindita . . 6.—
Wagner (Meyer). Estu homoi........................................0.80

Poezio.
An-ski (Lejzerowicz). Dibuk. Dramo............................0.65
Bagliy. Pilgrimo, Poemaro. BroS.................................. 1.20

Bindita.......................................................................... 2.50
— Preter la vivo. Poemaro ................................2.—
Balmont. (Nekrasov). Blanka cigno. Poemo . . . 0.40
Balucki (Grenkamp). Kuzeto..........................................0.20
Bayle (Gego). La lasta Sauco. Komedio .... 0.50 
Beaumarchais (Meyer). La barbiro de Sevilla. Komedio 0.40 
Bernard (Moch). Angla lingvo sen profesoro. Komedio 0.50 
Bllhaud (Doré). Solo de fluto Monologo .... 0.25 
Brueys kaj Palaprat (Evrot). Advokato Patelin.

Komedio........................................................................ 0.40
fi Bulthuis Malriĉa en spirito. Dramo originale en Esp. 0.50 
fi Butin. Faŭsto. Komentario al Ia l-a parto .... 0.25
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Capek (trad. moraviaj esp. pioniroj). R.U.R. (Rossumaj
Universal Robotoj.) Dramo...................................... 2.—

Chateaubriand (Deshays). Aventuroj de l’ lasta
Abenceraĝo......................................................... . . 0.50

Dobln (Skito). Granda bruo pro nenio........................... 0.25
Dreyfus (Sar). La vangfrapo. Komedio .... 0.40 
Eyquein. La hundo parolanta. Burleska komedieto . 9 50 
Feydeau (Doré). Kial. ili estas famaj. Monologo . . 0.25
Frenkel. Verdaj fajreroj............................................ O.bO
Goethe (Barthelmess). Fausto.................................... 1.20
Grenkainp. Krioj de 1’ koro..................................... 0.20
— Penseroj.....................................................................0.40
Gual (Pujula Vallès). Mistero de Doloro. Dramo . . 1.—
Hankel. Sableroj. Poeziaĵoj kaj skizoj .... 0.60
Heine (Pillath). Atta Troli. Eposo.............................. 1.50
— (Pillath). Elektitaj poemoj . ,................. 0.70
Heltai kaj Makaj (Kalocsay). Paĝio del I*  reĝino.

Komedieto.................................................................0.30
Hltrov. Guto post guto. Versaĵoj kolektitaj . . . 0.60
Hoffmann (Applebaum). La Struvelpetro .... 1.40 
Hohlov. La morto de la delegito................................. 0.25
§ Jung. La Alta Kanto de la Aino................................. 0.80
Kalocsay. Mondo kaj koro. Poemoj........................... 0.30
Kaplan. Akordoj de Esperanto. Poemaro..... 0.40 
Karinthy (Kalocsay). Morgaŭ matene. Dramo . . . 1.20
K. R. (Devjatnin). La reĝo Judea. Dramo .... 2.—

Bindita..............................................................., . . 2.50
Lermontov (Bela Manto). Novaj versaĵoj . . . 1.20

Lessing (Reinking). Minna de Barnhelm. Komedio . #.— 
Lessing (Karl Minor). Natan la Saĝulo. Dramo . . 2.—
Madàcii (Kalocsay). La tragedio de 1' homo. Kun multaj

artaj ilustraĵoj. Simpla eldono.............................. ,. 4.50
Luksa eldono ................................................................6.50

Mickiewicz. (Dobrzanki). Improvizacio de Konrad. . 0.25 
Micklewlcz (Grabowski). Sinjoro Tadeo. Epopeo . 6.— 
Molière (Legrand). Amfitriono. Komedio .... 1.25 
Morton (Stewart). Boks & Koks. Komedio unuakta 0.25 
Ogrizovié (Rotkviĉ). Aŭtuna vespero........................... 0.25
Petofi (de Kalocsay). Johano la brava. Popolfabelo en

versoj.........................*........................................... 2.—
Privât. Ginevra. Dramo............................................... 0.80
Pujulà-Vallès. La rompantoj. Kvin monologoj . . . 0.50
Ralinund (Zwach). La malSparulo. Sorĉfabelo . . 2.—
Rhodes (Stewart). Bombasto furioza. Opereto unuakta 0.20
Richet (Couteaux). Sokrato. Dramo........................ 1.50
Rothau. Du rakontoj.......................................................0.75
Schiller (Stewart). La nepo kiel onklo. Komedio en tri
aktoj........................................................................... 0.35

Schwartz. Verdkata Testamento.............................. 2.—
Shakespeare (Currey kaj Ashley). La tragedio de reĝo

Lear. Broŝurita..........................................................3.—
— Bindita.......................................................................4.—
— (Wackrill). La Venecia Komercisto. Dramo . . . 1.50
— (Lambert). Makbeto. Dramo.......................................1.50
Slowacki (Grabowski). Mazepa. Tragedio .... 0.75
Spaak (van der Biest). Kaatje. Dramo . . . .1.50
Staff (Tuwin). Aŭtunaj agordoj. Poemoj .... 0.40 
Svjentohovski (Leono Zamenhof). Aspazio. Tragedio. 1.50 
Spicer. Kroataj poeziaĵoj...............................................0.75
Wolski (Grabowski). Halka. Opero.................................0.75

Esperanta Biblioteko Internacia.
(Unuopa numero kostas RM 0.40; 10 numeroj kune kostas 

RM 3.—)
1. Borel. Legolibreto.
2. Andersen (Skeel-Gjörling). Fabeloj
3. Orzeszko (Kabe). Bona Sinjorino. Novelo.
4. Siblrjak (Kabanov). Rusaj rakontoj. Fabeloj al Helenjo.
5. Cervantes (Pujula). Don Kiĥoto de la Manĉo en Barce

lono. Kvin ĉapitroj el la verko.
6. Zamenhof. El la Biblio.
7. Zamenhof. El dramoj.
8. Zamenhof. El komedioj.
9. Borel. Praktika frazaro. Dialogoj el la ĉiutaga vivo.

10—li. Cii To filo. Japanaj rakontoj.
12. Apulejus (Pfeffer). Amoro kaj Psiĥe.
13. Vasov (Atanasov). Bulgaraj rakontoj.
14. —15. Ibsen (Bünemann). Reaperantoj. Familia dramo.
16. Borel. Komerca korespondo. (Frazaro).
17. Stolle (Borel). Konsiloj pri higieno.
18. Ruskin (Kellermann). La reĝo de la Ora Rivero, aŭ La 

nigraj fratoj.
19. Belly (Arntz kaj Butin). Sinjoro Herkules. Unuakta 

burleskaĵo.
20. Michell (Wendell). La lasta usonano.
21. Herczeg (Panajott). Hungaraj rakontoj.
22. Bandlow (Scheerpeltz). Nordgermanaj rakontoj.
23. Benavente (Inglada). Hispanaj dramoj.
24. Julien. (Lyona grupo). La instituto Millner.
25. Christaller, Helene (Christaller Wilhelm). Noveletoj 

el la Nigra Arbaro.
26. Vigny (Meyer). La intervidiĝo kaj nekonita dialogo.
27. Zahn (Schmidt). La patrino
28. Pulvers. Elzasaj legendoj.
29. —31. Porchat (Borel). Taglibro de juna loĝanto de la

Juro-inontaro.
32. Schmidt. La amkonkurantoj.
33. Couĉ. La regado de si mem per konscia aŭtosugesto.

Internacia Mondliteraturo.
Kolekto de famaj verkoj el ĉiunaciaj literaturoj. 

Prezo de ĉiu volumo RM 1.60, duobla volumo KM 2.50. 
Ce samtempa mendo de minimume 5 laŭdeziraj volumoj 

la prezo estas po RM 1.20.
N-roj 1—5, 6—10, 11—15 kaj 16—20 aperis ankaŭ en kvar 

tole binditaj volumoj po RM 6.—.
1. Goethe (Kŭster-Dietterle). Hermano kaj Doroteo. Eposo 

idilia.

Oficiala Sciigo de Hungarlanda Esperanta Societo.
Cefsekrctario: D-ro Jozefo Takâcs, IV., Vâczi utca 8-1.

19. Korekto de gazetservo.
Ce publikigo de la statistiko de Hungara Esperanto 

Servo en la aprila numero de V. S. sub n-ro 15 mankis la 
cifero de aperintaj artikoloj pri Esp. 210, per Esp. 123, 
sume 333. Relative malgranda nombro, sed mankas multaj 
sciigoj pri aperintaj artikoloj. Ni petas ĉiujn membrojn, se 
ili legas ion pri Esperanto aŭ mondlingvo en ia ajn gazeto, 
sendu eltranĉaĵon aŭ minimume poŝtkartan sciigon al ni.

20. Gastigado de studentoj.
Ni alvokas la membrojn, kiuj estus pretaj por kelkaj 

tagoj, aŭ eĉ pli longe, gastigi ĉu per loĝejo kaj manĝoj, ĉu 
nur per loĝejo fremdlandan universitatan studenton. Bon
volu sciigi al ni. La Hungara Studenta Komitato por Ekster
landaj Aferoj oficiale enkondukis Esperanton kaj deziras 
ebligi reciprokan gastigon de studentoj esperantistaj. Nia 
societo promesis helpi. La sukceso dependas de vi.

21. Landa konferenco.
Car ĝis la 5-a de majo ne venis ia ajn invito aŭ taŭga 

propono por landa kongreso aŭ konferenco, ni vidas en tio 
deziron de la hungaraj esperantistoj ne okazigi" nunjare 
landan konferencon, (^eneralkunsido okazis.

22. Universala Kongreso en Budapest.
La urbestro de Budapest tĉlegrame invitis okaze de la 

konferencoj en Praha la 21-ati mondkongtesoif por 1929 al 
Budapest. Espereble tiu sciigo entuziasmigos kelkajn lacajn 
batalantojn, precipe en la provinco, pli energie komenci 
novan propagandon por havigi hungaran publikon al mond
kongreso, kiu certe allogos centojn, eble eĉ milojn el ekster
lando pro taŭga situacio de nia ĉefurbo. Do vivliĝu, vekiĝu, 
eklaboru!

23. Konferenco en Praha.
Nian societon prezentis en la K. R. kunsido s-ano Paŭlo 

Balkânyi. Nia societo pagis laŭ 105 membroj por la jaro 
1926: 25 pengojn kiel kotizon al K. R. Laŭ la raportoj 
aŭditaj en Praha nia movado ĝenerale bone progresas; nur 
en kelkaj lokoj, kiel ĝuste ankaŭ en nia lando, estas ĉe nia 
societo malfortiĝo. La progreso de la laboristoj pruvas, 
ke ankaŭ en la nunaj cirkonstancoj sukcesa laboro estas 
ebla. Faru vian devon! Unu el tiuj devoj estas subteni 
nian neŭtralan mondorganizon kaj regule pagi kotizon al 
UEA. Alia minimuma 'devo: repagigi minimume la antaŭajn 
membrojn de HES por 1927. Se aperas nek Hungara Esper-*  
aŭtisto, nek gazetservo, se okazas nek konferenco, nek pli 
vigla propagando, Sulda estas ne la centro —senpova sen 
membroj kaj inono — sed la malfideluloj kaj mallaboremuloj.

24. Rabato en hotelo.
La Hotelo Continental, Budapest, Dohâny-utca 12, donas 

al ĉiuj membroj de HES kaj UEA K) % rabaton je la moderaj 
prezoj. Esperanta renkontejo!

2. Nlemojewskl (Kuhl). Legendoj.
3. Turgenev (Mexin). Elektitaj noveloj.
4. Raabe, W. (Wicke). La nigra galero.
5. Hildebrand (Mees). El Ia „Camera obskura”.
6. Irving (Elvin). El la skizlibro.
7. Chamisso (Wüster). La . mirinda historio de Petro 

Schlemihl.
8. Stamatov (Krestanoff). Nuntempaj rakontoj.
9. Ŝalom-Aleĥem kaj Perec (Muĉnik). Hebreaj rakontoj.

10. Puŝkin (Fiŝer). Tri noveloj.
11. —12. Arlŝima (Toogu). Deklaracio. Romano.
13. Poe (Milward). Ses noveloj el „Rakontoj de Mistero kaj 

Imago”.
14. Balzac (Benoit). La firmao de la kato, kiu pilkludas.
15. Doroŝeviĉ (Hohlov). Orientaj fabeloj.
16. Sienkiewicz (Lidja Zamenhof). Noveloj.
17. Strindberg (Frode). Insulo de feliĉuloj.
18. Bertrana (Grau). Barbaraj prozaĵoj. Josafat.
19. Simunoviĉ (Janjiĉ). Ano de I’ ringludo.
20. Eekhoud (Bergiers). Servokapabla. Marcus Tybout.

Biblioteko Tutmonda.
Prezo de unuopa numero RM. 0.50 (laŭ niaj ĝisnunaj prez
indikoj: 0,45 plus 0.05 por afranko), tuta serio = 10 numeroj 
RM. 4.— (laŭ ĝisnunaj indikoj RM. 3.65 plus 0.35 por afranko).

1. Mérimée (Borel). Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj.
2. —4. Van Eeden (Bulthuis). La malgranda Johano.
5.—6. Baudouin. La arto de memdisciplino.
7.—8. Karinthy (Bodo). Norda vento. (Novelkolekto.)
9. Korolenko (^idlovskaja). La sonĝo de Makaro.

10. Bratescu-Volnesti (Morariu). Niĉjo Mensogulo kaj aliaj 
noveloj.

11. —12. Pendorf. El grekaj papirusoj.
13.—14. Applebaum. La vojaĝoj kaj mirigaj aventuroj de 

Baronó Munchhausen.

Diversaĵoj.
§ Albanio..................................................................0.25
Baha’u’llah. KaSitaj vortoj de la „Superega Plumo” . 0.35 
Bennemann. Internacia Kantaro. Tekstaro .... 0.60
— Muzika eldono. Broŝurita......................................2.—

Bindita........................................................................3.—
§ Bialystok, Gvidlibro de .  0.25
Bossuet (Bastien). Funebra parolado pri Louis de

Bourbon kaj Princo de Condé................................. 0.50
Butler. Kantaro Esperanta..............................................1.50
— Himnaro Esperanta .   1.50
Catty (Gego). Alegorioj el la Naturo......................... 1.—
Coudenhove- Kalergi. Paneŭropa Manifesto .... 0.50 
Dletterle. La Vendreda Klubo. 11 artikoloj . . . 2.40
Dokumentoj de Komunismo........................................1.—

25. Adreso kaj kunvenejo.
Ni denove atentigas, ne adresu al: Eötvös-u. 3., sed al 

supra adreso de la sekretariejo. Someraj kunvenoj en Buda
pest Vendrede vespere 8.30—9.30 h. en kafejo „Angol”, Erz- 
sébet-körut 30. — Aparta ĉambrego.

(^eneralkunveno kaj jubilea festeno de Hungarlanda Esp. 
societo.

La 24-an do junio okazis en konsilĉambrego de Hotelo 
Continental la jarkunveno de la societo. Partoprenis 50 
personoj. La kunvenon salutis la Societo de Fremdultrafikaj 
Interesatoj kaj la Societo Budapest-Banejurbo, ankaŭ 
ĉeestanta holanda samideano kaj kelkaj grupoj. El la 
prezidantaro nur vicprezidanto D-ro Lorând ĉeestis, kiu en 
langa parolado rakontis la historion de Esperanto dum 
kvardek jaroj.

Poste oni aŭdis la neĝojigajn raportojn de Ĉefsekretario 
Takâcs kaj kasisto Tolnai, laŭ kiuj en nuna jaro pagis nur 
75 inembroj anstataŭ 500 kaj la kaso enhavas tri pengojn, 
kiel monon, sed la ŝuldo estas pli multa. La dumtempa 
kresko de la laborista societo montras, ke ne ekonomia 
kaŭzo estas la ĉefa kaŭzo de tiu ĉi situacio, sed la indolent- 
eco de la esperantistoj, precipe en la provinco. En Buda
pest la centro tamen laboris, partoprenis ĉe ekspozicioj, 
aranĝis paroladojn kaj ĝis decembro eldonis gazetservon.

La ĉeestantoj donis absolvon al la estraro kaj ne akceptis 
la abdikon de malnova esperantisto, vicprezidanto Nagy 
Molnar.

Grava punkto estis referato de ĉefdelegito Balkânyi pri 
la XX l-a Universala Kongreso de Esperanto en Budapest, 
al kiuj kelkaj oficialaj, influaj institucioj jam promesis plenan 
helpon. Oni komisiis la estraron fondi preparan komitaton. 
La kunveno eldonis alvokon al la hungara socio por helpi 
la kongresan laboron. Pastro Andreo Che estis elektata 
kiel honormembro. La societo rekomendis la uzon de Esper
anto eri propagandaj filmoj, esperante, ke tiajn filmojn 
eksterlandaj grupoj volonte akceptos.

La plej grava parolado estis tiu de s-ano Baghy, kiu en 
impresa festparolado dediĉis belajn ideojn kaj entuzias
migata vortojn al la kvardek-jara movado. S-ano Halka 
promesis helpon de la privatoficista kaj laborista junularo 
okaze de la kongreso kaj deklamis la „Vojon” de Znienhof. 
La kunveno finiĝis per kanto de la himno.

Samtempe okazis la jarkunveno de UEA sub prezido de 
reg. ĉefkonsilanto D-ro Patai. Oni denove alvokis, ke ĉiu 
membro estu ankaŭ membro de UEA. Interesa raporto 
estis pri la blindula grupo, kiu ankaŭ lastjare kreskis kaj 
aranĝis sukcesajn kursojn. — Pri la kunsido kelkaj gazetoj 
raportis.
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— Karl Marx Lia vivo kaj lia verko .... 0.60
Fersman. La Kemio de la Universo...........................0.60
Grenkamp kaj Laĵarte. Vortoj de Prof. Th. Cart . . 2.—
Hiller. Ho, tiuj fremduloj! Opereto...........................0.70
Honnorat. La sendanĝereco de Francujo .... 1.25 
Huot-Sordot (Noel). En la lando de la Blanka Monto.

llustrita....................................................................... 1.—
Izgur. Je la nomo de 1’ Vivo ........ 2.— 
Koch. Albrecht Dürer. Kun 28 bildoj........................... 1.40
Komunista Manifesto.......................................................... 0.60
Kontraŭ Dio (SAT-eldono) . . . . . . . . 0.40
Krestanoff. El la proksima oriento......................... 2.—
— La bulgara lando kaj popolo................................3.—
Kropotkin. Etiko.....................................................". 2.—
Kvinjaro de Sovetlando. Kun multaj ilustraĵoj . 1.75 
La Espero. Int. himno esperantista. Notoj kaj teksto . 0.15 
La Evangelio de S-ta Johano. (Eldono de Esp. Kolp.

Asocio.) Ilustrita.......................................................... 0.25
La Floretoj de S-ta Francisko.............................. 1.30
Lanty. For la Neŭtralismon! . . . . • . . . 0.25
Leibnitz (Boirac). Monadologio...................................0.25
Lenin (Demidjuk). Stato kaj revolucio......................... 1.—
Menzel. Vivu Esperanto! Marŝo pri la esp. fajfsignalo

por fortepiano . . . *..................................... 1.50
por fortepiano kun violono........................................ 1.80
por citro.................................................................... 0.80
por granda orkestro . . ...................................... '2.—
por malgranda (Pariza) orkestro................................. 1.50

Murakvin. El la Mondbildo de 1’ Nova Fiziko . . . 0.60
Moy Thomas. Tri esp. kantoj, kun akompano de forte

piano: Vojaĝo, Kongresamatino, kaj La verda-
stelulino, po................................................................. 0.80

Nilsson. Datoj kaj faktoj pri la paca movado . . . 1.20
Nltti (Kreuz). Eŭropo ĉe la abismo......................... 3.—
Pillath. Das deutsche Lied in Esperanto. Germanaj

kantoj esperantigitaj.................................................... 0.60
Proletaria kantaro (74 kantoj kun notoj) .... 3.— 
Poŝtkartoj (BEA) kun esp. teksto, 6 diversaj. Kune . 0.35 
Poŝtkartoj (S. G.) kun esp. teksto, 10 diversaj. Kune . 0.30 
Szerĉnl. Malgranda terbiblio.........................................1.80
Van Stlpriaan Lulscius (Bulthuis). Karaktero . . 0.50
Vâmbéry (Toth). Kriminologio....................................... 1.40
Verdaj Steloj (insignoj):

simpla 12 mm, pinglo.................................................... 0.50
la sama broŝo . . . '.............................................. 0.60
simpla 16 mm pinglo (la plej Ŝatata)........................... 0.60
sur blanka fono 12 mm, pinglo................................. 0.80
Liliput-stelo 5 mm, pinglo..............................................0.60

Wallon. Rapido. Esp. stenografio laŭ la oficiala germana
unueca sistemo..........................................................1.—

Ziegler. Sekspsikologio................................................... 0.60
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